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ÎNSEMNĂRI

De la începutul activității sale, Emi
nescu nu a fost un ctotăreț instinctiv, 
folosind, dintr-odlată, cu ușurință, re
sursele unor bogății naturale, ci un tî- 
năr intelectual impresionat de forța 
creatoare a artei, vrăjit, de multiplele 
ei farmece și care a dorit cu intensi
tate, cu o patimă care l-a consumat, 
să devie și dînsull producător al unor 
astfel de bunuri care pot fi ale eterni
tății.

Rezultatul primelor sale explozii li
rice este destul’ de modest. Imaginile 
sale nu sînt create numai din linii și 
combinații de culori proprii. Ca un 
ucenic conștiincios el învață să pic
teze, executând copii după ipînzele ma
rilor maeștri. In poezia din tinerețe 
Eminescu este mai întâi Eliade, Bolin- 
tineanu, Alecsandri, Bolliac sau Mu- 
reșanu și mai apoi fiminescu. El este, 
în această epocă) aidoma unui copil 
care învață să meargă, sprijintadu-se 
de marii copaci ai pădurii poetice.

Ceea ce impresionează la Eminescu, 
ide la începutul formației sale poetice, 
este convingerea fermă că pentru a fi 
poet trebuie să cunoști viața poporu
lui în adîncime, să vii în contact cu 
foarte multi oameni, să străbați cît 
mai multe locuri și să ai, printr-o bo
gată cultură, noțiuni sigure cu privire 
la esența și la rostul artei în societate. 
La aceasta se adaugă o istovitoare 
muncă de atelier și o exigență cum 
puțini creatori au avut.

In sîrînsă legătură cu dezvoltarea 
printr-un neasemuit efort a măiestriei 
sale, se observă la Eminescu înche
garea unui sistem de gîndlre estetică 
de o însemnătate excepțională pentru 
istoria esteticii din țara noastră. Mă
iestria poetică este la Eminescu în 
mod vădit rezultatul unei din ce în 
ce mai largi și mai cuprinzătoare în
țelegeri a problemelor vieții sociale 
și a problemelor specifice artei. Ideile 
estetice ,sînt la Eminescu indisolubil 
legate de ideile lui sociale.

Rezultatul peregrinărilor prin țară 
și al imensei. lui lecturii din liiteraituina 
patriei și din cea universală, nu sînt 
humai poeziile din tinerețe, orientate 
de la început într-un sens patriotic și 
democratic, dar și notații asupra unor 
probleme ale artei și culturii, pătrun
se de un larg spirit umanist și bazate 
pe o neînidoelnică gîndire materialistă.

Prime însemnări de acest fel găsim 
în manuscrisele poetului din perioada 
studenției sale vieneze. Politicește el 
este acum pregătit pentru a lupta îm
potriva oricărei încercări de îngrădire 
sau desființare a independenței nați
unii sale. Contactul cu romînii ardeleni 
și cu problemele atît de grele ale 
unui Ardeal supus arbitrarului domi
nației habstargice i-a dăruit răspun
derea de a lupta pentru, libertatea po
porului său. Seria de articole și stu
dii, din această perioadă. în care poe
tul atacă în mod viguros concepția 
cosmopolită asupra statului, tipică po
liticienilor reacțiunii habsburgice, în 
care denunță încercarea acestora de a 
deznaționaliza popoarele deținute în 
uriașa închisoare a imperiului austro- 
ungar, constituie un bun de preț aii 
publicisticii noastre progresiste.

Eminescu ajunge în această epocă 
la una din ideile centrale ale operei 
sale și anume la ideia că nu poți ser
vi umanitatea decît slujindu-ți patria 
cu devotament.

De la începutul formației sale inte
lectuale ed are deci viziunea clară a 
întrepătrunderii rosturilor culturii și 
artei cu cele ale vieții sociale, văzută 
nu în abstract, ci în contururile con
crete ale teritoriului național.

Intr-un manuscris din epoca vieneză, 
Eminescu întreprinde un studiu larg 
asupra corelațiilor dintre cultură și 
știință. ') întregul manuscris este 
limpede că nu a 'fost pentru poet de
cît un exercițiu de gîndire filozofică, 
în care și-a putut permite stîngăcii și 
prolixități, care nu au fost retușate 
și studiul nu a mai apărut. Din acest 
manuscris sînt interesante cîteva no
tații care arată avîntul umanist al 
gînidijii poetului și faptul că, în mod 
ho-tărît, pentru dînsul obiectul primor
dial aii artei este omul. ,,0mul — 
scrie Eminescu — e cel mai nalt și 
mai nobil op de artă al naturii; în
tr-un sens și mai nobil el ar trebui 
(să fie) și cel mai frumos op de artă 
al artei, al propriei sale puteri crea- 
torie, libere, coriștii morale".

Acesta este punctul de plecare al 
unei argumentații care, având în ve
dere destinul uman, ajunge prin inele 
succesive la ideia că există o strînsă 
legătură între domeniul esteticii și cel 
al eticii; estetica nu acționează în 
mod gratuit, ci are ca țel construirea 
„sufletului frumos”, cum se exprimă 
poetul. Pentru Eminescu „moralul este 
principiul conducător”. Metodologic 
domeniile eticii și esteticii pot și tre
buie să fie distincte, dar în practică, 
arată poetul, ele se îmbină: „Ideile și 
legile frumosului sînt deosebite de cele 
ale moralității, însă in judecata recu
noscătoare sau reprobatoare a unei 
fapte, ele pot să coincidă; sufletul fru
mos urmează legile frumuseței”.

Continuîndu-și argumentația Emi
nescu ajunge la concluzia că dat fiind 
legătura dintre artă și viață, estetica 
preocupată numai de frumosul artistic 
Va trebui completată cu o estetică a 
vieții care să generalizeze ceea ce 
este frumos și înalt în viață și în fap
tele omului: „Știința estetică gene
rală este încă prea jună, ea a fost 
acuma prea îndestul încă ocupată cu 
descoperirea legilor de frumusețe în 
arte, pentruca dintr’astă neglijență să 
i se poată face o imputare. Unei 
vremi ce va urma însă, i se clarifică 
problema de-a pricepe și frumusețea 
vieții și acțiunii omenești în legile — 
(i), precv.m pricepem pe aceea a arte
lor si va crea lingă estetica artelor 
O ESTETICA A VIEȚII”.

. împlinirea vieții omenești este vă
zută de Eminescu numa'' ,,intr-o che-

. mare practică și morală”, iar cultura 
servește și dă strălucire acestei mi-

siuni. O națiune care și-ar închina 
toată activitatea unei arte în sine și-ar 
periclita puterea și libertatea; același 
fenomen s-ar petrece cu un om izolat 
care ar „urma numai înclinațiunii fru
mosului’’. Arta — încheie poetul stu
diul său — este desigur —„podoaba 
cea mai nobilă a unui popor... INSĂ 
CEL MAI FRUMOS DIN TOATE CITE 
SUNT FRUMOASE ESTE SUFLE
TUL CEL FRUMOS”.

Dincolo de faptul că asemenea idei

ani
de Ia naște rea 
lui EMINESCU

pot fi recunoscute ca ecouri ale unor 
proaspete lecturi din Schiller, Herbart 
sau Schifeiermacher, este semnificativă 
înlănțuirea unor astfel de idei într-un 
sistem orientat în sens materiiailist. 
Funcția socială precisă pe care Eimi- 
n-escu o acordă artei și strânsa legă
tură dintre etic și estetic, sînt 
respinse și condamnate de către 
tica idealistă, iar rolul artei — 
cum este văzut de către poet — de a 
reflecta măreția umană și prin asta 

' de a face mai frumos, adică mai no
bil și mai puternic, sufletul omenesc,

idei 
este-

așa

Desen de TIA PELTZ

răsună, cu 
lor, foarte

toată naivitatea exprimării 
viu în actualitatea discuții

lor noastre cu privire la problemele 
esteticii.

*

Orientarea poetului către estetica 
materialistă în această epocă a stu
diilor la Viena, cînd Eminescu nu are 
decît 20 de ani, este și mai accentua
tă în studiul proiectat și neterminat, 
intitulat „Strîngerea literaturii noa
stre populare''.

In capitala imperiului austro-ungar, 
Eminescu venea cu o profundă cunoa
ștere a folclorului romînesc, rezultată 
nu din cercetări livrești, 
contact intim cu poporul,

bunuri artistice, și din culegerea cân
tecelor și basmelor populare. Poetul 
culege folclor și notează în caiete 
piese folclorice din variatele sale lec
turi, ca un prim material al propriei 
sale creații.

„Călin nebunul”, frumoasa doină 
din „Scrisoarea IlI-a” și atîtea alte 
piese rare ale tezaurului eminescian, 
își au izvorul în chiar caietele cu fol
clor ale poetului.

Materialul folcloric cules, studiile 
întreprinse în vederea unei sistemati
zări teoretice, a lecturilor sale din 
creația literară a poporului, îil în
drumă pe calea unor însemnări este
tice, remarcabile prin pregnantul lor 
fonid materialist.

In însemnările cuprinse sub titlul 
„Strîngerea literaturii noastre popu
lare” 2) poetul plecînd de la studiul 
creației populare ajunge la cîteva con
statări fundamentale pentru estetica 
materialistă și anume că, în raportul 
dintre conținut și formă, primardiiali- 
tatea o are conținutul ideologic, bogă
ția de idei a unei opere. Imaginile ar
tistice nu sînt altceva decît trecerea 
acestui conținut în învelișul său for
mal, care devine artă numai în mă
sura în care se sprijină pe idei. Cul
tivarea numai a învelișului formal 
duce la non sens și absurditate. „E 
păcat — scrie Eminescu — cumcă 
Romînii au apucat de-a vedea în 
basm numai basmele, in obiceiu nu
mai obiceiurile, in formă numai for
ma, în formulă numai formula. For
mula nu e decît manifestațiunea pal
pabilă, simțită a unei IDEI OARECA
RE. Ce face de exemplu istoricul cu mi
tul? II lasă cum e, ori îl citează meca
nic în compendiul său de istorie, pentru 
a face din el jucării mnemotecnice 
pentru copii? Nimica mai puțin decît 
asta, El caută spiritul, ideia acelor 
forme, care ca atari sunt minciune și 
arată cumcă mitul nu e decît un sim
bol, o hieroglifă care nu e de ajuns 
că ai văzut-o, că-i ții minte forma și 
că poți s-o simți în zugrăveală pe 
hîrtie, ci aceasta trebuie citită și ÎNȚE
LEASA, Adevărat cumcă poezia nu are 
să descifreze, ci din contra are să in- 
cifreze o ideie poetică în simbolele și 
hieroglifele imaginelor sensibile — 
numai cumcă aceste imagini trebue să 
constituie haina unei idei, căci ele alt
fel sunt colori amestecate fără înțeles... 
Ideia e sufletul și acest suflet poartă 
în sine ca inerentă deja cugetarea 
corpului său... sufletul, IDEIA unei 
poezii poartă în sine deja, ideia cor
pului său, astfel cum cauza poartă 
în sine o urmare neapărată a ei”.

Fragmentul are un aer hegelian 
care ar putea deruta, și în sens he
gelian și idealist a și fost interpretat 
de cercetătorii din trecut, care .au cău
tat din răsputeri să-l apere pe Emi
nescu de acest îngrozitor „păcat” 
ideologic al materialismului.

Eminescu surprinde aci în mod ad
mirabil unitatea dialectică existentă 
între conținut și formă, unitate în

Desigur-
munții, marea, cerul 

(cum nu e altul nicăiri!) 
și aerul ce îl respiri 
și undeva, pe dâmb, stingherul 
stejar, foșnind de amintiri...

Și tainice cărări pe care 
cu-ntîia dragoste te-ai dus. 
și vorbele care s-au spus 
atunci,

sub steaua ce vă pare 
și azi — din toate mai presus

Poate, și firul de țărână, 
și caldul spicelor noian, 
și doina Dunării, bătrină, 
care de-amar de ani se-ngînă 
la margine de Bărăgan...

Dar e la noi un drum, anume, 
pe care trec, la cîntători, 
oștiri de oameni muncitori 
la muncă meșteri, și Ia glume 
strungari, savanți, agitatori.

O, drum de zori, către uzină : 
metalic zvon peste cuprins, 
și miros de furnal încins, 
și inima ce dă lumină, 
în chip de stea, pe turnul nins

Fiorul clipei minunate 
deapururi nouă,

cînd răsar 
din depărtări fără hotar, 
aceste ziduri de cetate 
sub steagul nostru proletar!

Milenii pare că trecură 
pînă acum —- din vremea cînd 
aceeași cale străbătând, 
spre poarta grea cătam cu ură 
ca spre o gură de mormânt...

Acum, e toată viața noastră 
în drumul ăsta! Fără el, 
zadarnic flori și zare-albastră, 
și viers
Noi nu

de pasăre măiastră! 
putem trăi altfel!

jee-n lupte grele

ci dintr-un 
creator de

Ion Vitner

(Continuare tn pag. 5-a)

La Congresul scriitorilor sovietici

Este bine, cred, să arăt de la în
ceput că în redactarea acestor 
pagini de impresii și învăță
minte aduse de la Congresul 

scriitorilor sovietici, voi căuta să țin 
pe cît posibil seamă de faptul că' 
mă adresez cititotiilar „Gazetei li
terare". Practic, aceasta înseamnă 
că nu voi mai rezuma principalele 
documente ale Congresului — ra
poartele și corapoairtele dezbătute — 
sau salutul C.C. al P.C.U.S., pentru 
că între timp aceste materiale-la care 
mă voi referi dies, au foist rezumate 
de săptăimîna'leile noastre literare; de 
asemenea, aceasta înseamnă că voi 
lăsa de-o parte oiriice relatări cu 
privire la ordinea cronologică a in
tervențiilor, dată clar de informați'iile 
TASS.

Despre pregătire, despre

resp o n sa b ilitale indivi-

dualâ și colectivă, des-

pre eroul ideal
1

1) „Cultură și știință”. Ms. 2255 
pg. 209—2'41 (publicat și în buletinul 
„Mihai Eminescu” Anul III 1932, 
Fascicula 9 pg. 74—97).

2) Ms. 2257 pag. 61—62.

-AcqJo-Î
ai făurit eu
armura țării, spada-i grea, 
și visul tinereții mele, 
tot ce-am cîntat și voi cinta,

acolo unde strălucite 
lumini revarsă spre tării 
oțelul care va-nflori 
pământul patriei iubite, 
și o să-1 apere — de-o fi!

Dan Deșii u

Congresul a durat 11 zile, dar pre
gătirea lui cîteva luni. Prin „pregă
tire" nu înțeleg munca pur organi
zatorică, ' ci acel cuprinzător schimb 
de păreri care a avut loc în presa 
sovietică de-a lungul întregului an 
1954: discuții și’ polemici pasionate, 
susținute nu numai de scriitori, critici 
și activiști literali, ci și de foarte 
muiți și compete-nți cititori. însem
nătatea acestei mari munci de pre
gătire am înțeles-o pe deplin abia 
cînd au început dezbaterile. Voi da 
un exemplu: disputa bine cunoscută 
nouă în legătură cu „eroul ideal”.

Cît timp am urmărit din țară ar
ticolele prilejuite de intervenția cri- 
ticului-pedagog A. Protopopova, muiți 
dintre noi, scriitorii din R.P.R., ne-am 
în-chiiipuit că pentru formularea unei 
concluzii comune în această privință, 
Congresul va discuta despre „eroul 
ideal" cine știe cite ceasuri, dacă nu 
chiar zile. Dar n-a fost dtaloc așa: în 
fapt, concluzia comună fusese cu
prinsă, implicit, în dezbaterile pre

mergătoare Cangresiuluii. La Con
gres rămînea doar ca această con
cluzie comună să fie exprimată ex
plicit. A fost așa, pentru că, de la 
bun început, părtașii polemicii au 
intrat în discuție cu scopul de a re
zolva o problemă, de a găsi adevă
rul, și nicidecum de dragul polemicii 
în sine, (lată, mi se pare, ceea ce unii 
dintre noi nu am prea înțeles; și-i 

m t cred, ca în lumina documentelor Cougro...... . ™e(ijtăn] 
asupra acestui lucru, Să-l ,efferll 
și, în interesul propriei noastl. °!ptl 
literare, să-l introducem în practica 
mai consecvent ca pînă acum).

Ideea că scriitorii ar trebui să se 
preocupe de construirea unui „erou 

ideali" sau a unei „personal ități 
ideale" a fost respinsă chiar de pri
mul raport adus în dezbaterea Con
gresului — cel al lui A. Surkov. Ra
portul amintea că încă acum 140 de

Fintina Blanduziei
sinul națiunilor civilizate există foarte muiți 
cred că organizația socială și cea politică 
conformă cu preceptele unei rațiuni normale, 
cu resultatele date de științele experimen- 
fizice și naturale și că o asemenea situa-

In
care
nu e 
nici 
tale, 
țiune nu poate fi continuată in mod stăruitor și 
consecuent în direcțiunea apucată. Cu toate că 
învățătura și civilizațiunea se răspîrtdesc aproa
pe în toate țările europene și transatlantice, că 
descoperiri nouă pe terenul industrial sporesc 
condițiunile bunului traiu, omenirea e mai nemul- 
țămită de cît ori și cînd.

Dacă ne vom uita in Germania, stat de o im
portanță politică rădicată in linia întăia, vom 
observa că nici legile escepționale, nici puterea 
discreționară a organelor polițienești, nici chiar 
starea de asediu, nu pot suprima cu desăvîrșire 
acea mișcare care roade din temelie stîlpii edi
ficiului social. Afară de aceea un rău ascuns care 
nu se poate esplica cu toată lămurirea cerută, 
împinge mii și iar mii de indivizi să-și pără
sească patria și să treacă valurile mării, un fel 
de hemoragie a corpului național, ce se împo- 

i trivește ori-cărei încercări de vindecare.
' In Rusia, administrația a pierdut sentimentul 
! solidarității publice, funcționarii nu gîndesc nici 

la interesele țării, nici la ale poporului, ci nu
mai la ale lor proprii; toate mijloacele sunt bune 
pentru ei: chiar venalitatea și traficarea dreptă
ții. Oamenii invățați caută o armă desperată în 
nihilism. Oamenii de Hat recurg la leacuri stra
nii : unul vede binele, in introducerea regimului 
parlamentar, altul neavind nădejde decît în asia- 

: tistn, reclamă întărirea despotismului ereditar; un 
! altul crede cu stăruință in eficacitatea unui tra- 
I lament derivativ și propagă răsboiul în contra 

Germaniei, Austriei, Turciei, în contra tuturor 
i dacă trebue. Și pe cînd se discută asemenea re

medii, militarismul și mizeria cresc.
In Franța, oratori populari cer împărțirea bu

nurilor. Clasa a patra se pregătește a pune mîna 
pe puterea statului și a alunga din 
sinecure burghezia, care de la 1789 
ține puterea. Vechile partizi vor să resiste dar 
fără speranță și fără unitate, prin 
clericale, monarchice și militare.

In Italia mizeria agrară e mare. Salahorii la
nurilor de orez din Lombardia și din singurătă
țile mlăștinoase ale Romagnei, decimați de fri
guri și de pellagra, emigrează în stoluri, iar dacă 
remin in țara lor vind pentru cincizeci de bani 
pe zi munca lor.

In Anglia s’ar părea la întăia vedere că so
liditatea e mai mare. Dar privită mai aproape, 
se va vedea că siguranța edificiului social e din 
ce în ce mai compromisă. E adevărat că bise
rica, aristocrația de naștere și plutocrcția sunt 
organizate in mod puternic și au idee exactă de 
interesele lor.

Burghezia se pleacă sub legile scrise și ne
scrise; se preface cu fățărnicie c’ar fi evlavioasă 
și se’nchină la titluri, jură că nu e convenabil 
decît ceea ce satisface pe cei zece mii de aris- 

i tocrați și afirmă că e vulgar de a contraria pri
vilegiile lor. Dar muncitorul și fermierul rămîn 
în afară de această conjurație ipocrită; aceștia 
înființează societăți de liber cugetători și de 
republicani, arată, pumnii regalității și aristocrației 

' și cine știi a, citi in ochii proletarului englez, 
\ vede că furtuna va fi amenințătoare. Cît despre

funcții și 
singură de-

comploturi

Irlanda, mișcările slngeroase întîmplate acolo sunt 
cunoscute.

In Austria sau Austro-Ungaria zeci de naționa
lități se luptă unele cu altele și caută a’și face re
ciproc răul cel mai mare posibil. In fie-ce provin
cie, adesea în fie-ce sat majoritățile chiar relative 
caută a nimici minoritălile..acestea, nevutînd re- 
sista, se prefac a se supune, dar cu turbarea în 
inimă și dorind chiar destrucțiunea imperiului ca 
mijloc unic pentru a eși dintr’o situațiune nesufe
rită.

In sfîrșit, toate țările, puternice sau slabe, au 
cîte-o plagă nevindecată și cred a afla, dacă nu 
scăparea, cel puțin ușurare, sacrificînd miliarde în 
fie-ce an militarismului, cu o spaimă ș’o anxietate 
care crește din ce în ce.

Lupta între guverne și popoare, mlnia partide
lor politice una în contra alteia, frămîntarea dife
ritelor clase sociale e fără îndoială forma unei 
boale generale a epocii. Ea se află în toate țările 
de și în fie-care are un alt nume

Dar o formă și mai gravă a acestei boale e cea 
sufletească, e nemulțămirea adîncă și melancolia,

I MIHAIL EMINESCU
l
independente de legături naționale sau de altele, 
neprivind granițele politice și situațîunea socială 
și cari umplu cu toate astea sufletul ori-cărui om 
care e la nivelul civilisației contemporane. Fie cine 
simte un fel de iritare, pe care oatribue la mii 
de cauze accidentale, mai tot-d’auna eronate, dacă 
nu caută justificarea ei cu ajutorul analizei. El 
e împins a critica cu asprime dacă nu condamnă 
toate manifestațiile vieței sociale. Unii numesc a- 
cest rău nervositate, alții pesimism., alții scepti
cism. Dar ori cît numirile și designațiunea ar va
ria, ele acopăr totuși unul ș’acelaș rău.

Din nefericire neajunsurile politice și economice 
ale statelor europene n'au rămas fără o inrîurire 
determinantă asupra artelor și literature;. Ast-fel 
ca un fel de adăpost tmpotriva realității s’a năs
cut în Germania romantismul, care descria veacul 
de mijloc cu colori atît de strălucite precum de 
sigur in realitate nu le-a putut avea, și toi pen
tru a scăpa de un prezent insuficient, cu ideea 
că ori ce altă stare de lucruri trebue să fie mai 
bună de cît cea existentă, s’a născut școala ro
mantică tn Franța, fiică a școalei romantice ger
mane și a disprețului byronian pentru lume.

In timpul din urmă apoi francezii, in litera
tură și in arte, au admis un sistem, numit natu
ralist, care circumscrie terenul artelor in prezent 
și la realitate, respinge întoarcerea trecutului și 
ori-ce aspirație spre viitor, spre un ideal mai bun.

Dar și naturalismul reprezintă poate tablouri 
de fericire și părțile frumojise ale vieții? Nu. 
C’un esclusivism care i se impută el se leagă nu
mai de părțile cele mai urîte și mai lipsite de 
mîngiiere ale civilisației, se silește a arăta pre- 
tutîndenea corupția, suferința, lipsa consistenței 
morale, omul murind într'o societate în agonie. 
Cit despre arta modernă, chiar dacă nu se poate 
opri de-a recunoaște frumusețea ș’a o copia, căuta

a o minji, amestecînd ideea că forma nobilă și 
pură servă pentru scopuri puțin înalte și cari o 
profanează. Corpul, e batjocorit în maiestatea fru- 
museței prin trăsături de sensualitate și de li
bertinaj, care nu lipsesc in mai nici unul din 
tablourile contimporane.

Cit despre filosojie, pessimismul e la modă: 
Schopenhauer e Dumnezeu, Hartmann Profetul 
său. Pozitivismul lui Auguste Comte nu face nici 
un progres; filosofii francezi nu mai studiază de
cît psylia-physiologie, filosof ia engleză nu mai me
rită numele de metafizică și se ocupă de chestii 
practice de ordine secundară, nu de soluțiunea 
unor probleme universale. Numai Germania are 
o metafizică vie dar șl aceea e întunecoasă și 
desperată.

Nu noi vom contesta meritele estraordinare ale 
marelui filosof german. In adevăr el a risipit 
prin criticele lui energice dominațiunea acelui fi- 
lozofem, compus din o goală și stearpă frazeo
logie pe care Hegel o introdusese și care a stă- 
pinit spiritele in curs de un sfert de secol. Dar 
afară de acest merit au înlăturat prin critica lui 
și alte sisteme ce exercitau o dominațiune mai 
restrînsă la unele universități precum acelea ale 
lui Schelling, Fichte, Schleiermacher, etc. Era ne 
cesar să se purifice atmosfera științifică de mias
mele unei frazeologii in care cuvinte abstracte, 
lipsite de cuprins și neînsemnînd aproape nimic 
pretindeau a resolva problemele universului. Insă 
tocmai această critică meritoasă a frazeologiei 
deșerte a descoperit și contradicțiunea constantă 
între ideile noastre și formele civilizației, ne-au 
descoperit necesitatea de a trăi în mijlocul unor 
instituțiuni ce ni se par mincinoase și ne-a fă
cut pesimiști. In acest conflict pierdem adeseori 
bucuria de a trăi și dorința de a lupta; acesta e 
isvorul relei dispoziții care muncește pe oameni 
culți din mai toate țările.

Arta antică insă, precum și cea latină din vea
cul de mijloc erau lipsite de amărăciune și de 
desgust, era un refugiu în contra grijelor și 
durerilor. Literatura și artele sunt chemate dar 
să sanifice inteligențele de această boală psiholo
gică a scepticismului, și de aceea în amintirea 
acelei arte, care putea face asemenea minuni, am 
pus acestei foi numele Fîinitîna Blanidluziei, numele 
isvorului ce răsărea de sub un stejar în vecină
tatea orașului Tibur, isvor care întinerea și in
spira și despre care Horațiu spune (în piesa d-lui 
Alexandri):

Fînitînă Blanduzie I vei deveni tu încă 
Celebră’mtre izvoare, cînd voiu cînta stejarul 
Ce’nifiwge rădăcina-d adine în ajba stâncă, 
Din care eși vioiae și vie ca nectarul.
Dacă in autorii anticității plini de adevăr, de 

eleganță, de idei nemeriie și cari remîne pururea 
tineri, găsim un remediu în contra regresului in
telectual, nu vom uita că și in timpurile noastre 
esistă un asemenea isvor pururea reîntineritor, 
poesia populară, atît cea de la noi cît aceea a 
popoarelor ce ne încunjură. De acea am 
acestei literaturi un loc larg în coloanele

Pentru ca foaia să intereseze pe toți 
i-arn dat varietatea necesară și sperăm 
cursul unui public bine voitor nu ne va

dat și 
noastre, 
cititorii, 
că con- 
lipsi.

I
(Din revista „Fântâna Blanduziei", 4 decembrie 
1888).

ani, Marx și Engels s-au ridicat îm
potriva încercărilor de a se crea în 
literatură portrete rafaelice transfi
gurate; mililtînd pentru veridicitatea 
zugrăvirii, ei îi sfătuiau pe scriitori 
să folosească în redarea celor mai 
înaintați eroi ai vremii culori aspre
— „rembrandtiene" — în stare să dea 
eroilor toată strălucirea lor vie. Apre
ciind că, în general, discuția din 
presă în legătură cu eroul pozitiv 
s-a pierdut in amănunte, raportul, 
sprijinindu-se pe multe exemple, sub
linia faptul că — și cînd e vorba de 
eroi pozitivi, și cînd e vorba de eroi 
negativi — încercările de a confec
ționa din birou rețete asupra îmbi
nării trăsăturilor întunecate și lumi
noase proprii personajelor sau fon
dului social al operei, sînt încer
cări neconstructive, sterpe: orice re
țetă, orice reglementare de acest fel
— dovedea raportul — duce inevita
bil la înlocuirea caracterului, viu, con
vingător, al cărții și al eroului, cu o 
morală didacticistă.

Corapoairteile despre li'tenaiiuna pen
tru copii și tineret, despre proză, poe
zie și dramă — prezentate respectiv 
de B. Polevoi, K. Staonov și A. Kor- 

neiciuk — au consacrat respingerii 
teoriilor d'espire „eroul ideal" numai 
cîteva fraze. Doar Samed Vurgun, în 
coraportuii său, a susținut ideea „e- 
roului «deal" — definind însă trăsă
turile acestui erou într-un chip care; 
mi s-a părut, nu mai are a face cu 
rețeta Protopopovei: erou ideal — 
după Vurgun — poate fi chiar cel mai 
contradictoriu și mai complicat om 
din lume, dar esențial e ca el să 
întruchipeze convingător forța unei 
întregi generații, a unui întreg popor.

In cadrul dezbaterilor, puțini vor
bitori au socotit neersar să mai re
vină asupra acestei probleme. Țin să 
subliniez aceste contribuții:

Scriitorul bielorus lakub Kolas, de 
exemplu, arăta că în momentul cînd 
calitățile Uitrui erou pozitiv încep a fi 
atît de multe și atît de absolute tocit 
devin cu desăvîrșire inaccesibile oa
menilor vii, ele încep a nu mai fi ca
lități, ci defecte.

In același spirit, Andrei Lupan, 
scriitor moldovan, sublinia că a te în
depărta de viața vie și de năzuințele 
ei, >a încerca să opui vieții transpu
nerea literară mai mult s,au mai puțin 
fidelă a unor idealuri abstracte, a 
încerca să-i convingi pe oameni că 
realizabilul este de fapt realizat —■ 
în loc să-i' chemi cu toată frumu
sețea, forța și puterea de convingere 
a chemărilor artei spre realizarea a 
ceea ce au ei de realizat într-adevăr,
— aceasta înseamnă nu a dezvolta 
pozițiile realismului socialist, ci a le 
părăsii.

In legătură cu aceeași problemă, 
turif subi^!îksandrov’ ministrul cu'" 
clarificatoare — dintre teonifrâu.^31 
„eroul ideal", un erou inventat pen
tru-a fi depozitarul tuturor calităților 
umane ridicate pe cea mai înailtă 
treaptă imaginabilă, și teoriile reac
ționare despre eroul-supraom, față de 
care existența maselor nu mai poate 
fi concepută decît ca existența unui 
decor menit să evidențieze, prin con
trast, virtuțile supraomului.

Practic, — repet acest lucru pentru 
că mi se pare plin de învățăminte — 
în ceea ce privește „eroul ideal" Con
gresul n-a făcut altceva decît să for
muleze concluzii: de.zbaterile au avut 
Ioc înainte de Congres.

Nu-i, de altfel, nici pe departe sin
gura dezbatere pe care, cu mai mult 
sau mai puțin timp înaintea Con
gresului, scriitorii sovietici au dez
voltat-o pînă la concluzii unanim în
sușite: la fel s-a întâmplat — de pil
dă — cum știim, cu teoria subiec

tivistă a „sincerității înainte de orice”, 
strecurată în coloanele revistei „Novii 
mir"; la fel cu unele întîrziate răbuf
niri ale teoriei care susținea că „lite
ratura cu conflict “ și-a trăit veacul 
pentru societatea sovietică fără clase 
antagonice — teorie zdrobită cu aju
tor direct dat Scriitorilor de presa de 
partid.

Numărul exempletor ar putea fi 
ridicat. In general, pregătirea Con
gresului a însemnat zdrobirea și în
lăturarea teoriilor dogmiaitiice, vulga
rizatoare, a însemnat eșecul con
cepțiilor scolastice, eșecul sistemelor 
de rețete birocratice cu privire la 

creația literară, a însemnat falimen
tul ideilor, iaifluențetar și rămăși
țelor ideologice în stare să împiedice 
dezvoltarea literaturii realist-socila- 
liste.

Tnmidhind conform obiceiului arti
colele polemice publicate de scriitorii 
sovietici în perioada de pregătire a 
Congresului, presa și posturile de ra
dio ’imperialiste s-au grăbit să-și 

bucure patronii cu prezicerea că la 
Congres linia realist-socialistă în li
teratură va fi „slăbită" sau chiar „li
chidată".

După ce am ascultat dezbaterile din 
primele zile, .am înțeles limpeide cît 
de 'mult a contribuit lupta de opinii 
din perioada premergătoare Congre
sului — acest pasionat schimb de pă- , 
reri organizat în spiritul celei mai 
exigente responsabilități a fiecărui 
scriitor față de dezvoltarea literaturii 
sovietice în ansamblu, acest efort pen
tru a lămuri chiar și acele păreri 
sau concepții dăunătoare care pri
vesc numai activitatea unui scriitor 
sau a cîtorva scriitori, — la elabo
rarea ordinei de zi a Congresului de 
tot ce putea fi întâmplător, neesen
țial, la îndreptarea atenției Congre
sului spre problemele într-aiAwăir fun-

damentale pentru dezvoltarea litera
turii, la realizarea, în ultimă ins
tanță, a impresionantei unanimități a 
Congresului pe linia desfășurării lup
tei de opinii spre ceea ce-i funda
mental pentru dezvoltarea realismu
lui socialist.

Sub îndrumarea partidului comu
nist, scriitorii sovietici au descoperit 
— spunea la Congres Jack Lindsay, 
scriitor englez, referindu-.se atît la 
dezbaterile pe care le asculta cît și 
la articolele din perioada premergă
toare Congresului — izvoarele unei 
forțe pe care în trecuta istorie a lumii 
literatura n-a cunoscut-o: responsabi
litatea colectivă. Iar scriitorul polonez 
L. Kruczkowski remarca, în aceeași 
ordine de idei, faptul că în Uniunea 
Sovietică, pentru prima dată în lume, 
scriitorii au încăput să se simtă răs
punzători, în mod organizat, cu cea 
mai mare diragoste și cea mai mare 
intransigență, nu numai de operele 
lor, ci de asemenea de soarta unei 
întregi mari literaturi multinaționale.

Pregătirea și desfășurarea Congre
sului au pus puternic în evidență am
ploarea acestei forțe, — responsabili
tatea colectivă. Delegații la Congres 
nu au vorbit însă despre .asta de cît 
in treacăt. Au vorbit mai mult, în 
intervențiile lor, invitații străini. Ceea 
ce în Uniunea Sovietică, nu numai în
tre scriitorii, este de multă vreme lege 
de bază a vieții obștești, pentru in
vitații din alte țări, chiar și pentru 
cei ce veneau dm țări de democrație 
populară, aceasta reprezenta sub 
multe aspecte un fapt nou care se ce
rea notat, subliniat și învățat.

Despre eroul pozitiv

In 1934, se știe, primul Congres al 
scriitorilor sovietici a pus în centrul 
dezbaterilor fundamentarea teoretică 
deplină a reialisimiuilui • socialist. Pri
mul Congres a dus totodată la crea
rea formelor organizatorice menite 
să cuprindă într-un front unic tota
litatea scriitorilor deciși să meargă 
pe calea deschisă în literatură de 
Maxim Gorki, — pe calea realismului 
socialist, pe calea unei literaturi pă
trunse de spirit de partid, a unei li
teraturi populare și îmbibată de pro
fund umanism, pe calea unei’ litera
turi puse în slujba adevărului vieții 
și a celor mai nobile năzuințe ale 
poporului muncitor.

Acum, după 20 de ani, literatura 
sovietică are to urmă realizări care o 
așează în fruntea literaturii mondiale; 
are în urmă o bogată experiență și 
mari tradiții proprii. Dacă adunăm 
într-o uriașă bibliotecă tot ce a reali
zat în .acești 20 de ani multinaționala 
literatură sovietică, atunci avem în 
față, oglindită artistic, pas cu pas, 
înițr-um chip de o diversitate și mul- 
cu" zi a'infregi'Mțoia;^ Jstoria^de _zl 
direa și năzuințele lui, și de asânStoc 
părerile, sentimentele și hotărîrile lui 
legate de propriul său trecut și de 
propriul viitor, de trecutul și viitorul 
lumii. Niciodată în trecutul apropiat 
sau depărtat al omenirii, niciodată 
înainte de realismul socialist, o, lite
ratură n-a izbutit să realizeze într-o 
asemenea măsură acest vis mare al 
poeților înaintați dim toate timpurile: 
o atît de desăvîirșită contopire cu po
porul în numele căruia și pentru care 
s-a scris tot ce s-a scris pe pBmînt 
mai frumos, mai înflăcărat, mai drept 
și mai profund.

In 20 de ani, realismul socialist a 
adus în literatura și în viața omenirii 
o întreagă pleiadă de eroi pozitivi, 
purtătefri străluciți ai celor mai fru
moase trăsături pe oare le promovea
ză și le apără lumea contemporană 
ta momentul cînd avantgarda ei, oa
menii sovietici, se pregătește să pă
șească spre comunisim: eroi pozitivi, 
— oameni pentru oare munca este cea 
dintîi necesitate și bucurie a vieții, 
oameni contopiți trup și suflet «cu po
porul muncitor din care fac parte, eroi 
legați prin toată viața și năzuințele 
lor de cauza partidului, patrioți în
flăcărați, oameni cordiali, de-o nesfâr
șită gingășie — chiar și .atunci cînid 
trebuie să fie aspri — în relațiile c>u 
cei ce te sînt sau le vor fi cândva to
varăși în luipta pentru socialism și 
pace, dar necruțători pînă la capăt 
față de dușmani. Eroi care, ei în pri
mul rjnd, dau literaturii sovietice far
mecul cu totul nou, forța și puterea 
educativă, îi duc spre inima a mi
lioane și milioane de cititori dlin toa
te colțurile pămîntului mesajul plin 
de bărbăție și optimism, pita de în
credere lucidă ta puterea și dreptul 
omenirii de ă-și organiza viața din 
ce în ce mai bine.

Despre acești eroi pozitivi ai lite
raturii sovietice au vorbit de la tri
buna Congresului, oa despre niște bi- 
necuniosciufți cetățeni-model .aii propriei 
lor patrii, mai toți invitații străini 
care au luat cuvînrtul.

Se poate afirma, cred, că al doilea 
Congres aii scriitorilor sovietici a pus 
în centrul dezbaterilor tocmai proble
ma aprecierii și dezvoltării sub toate 
aspectele, a experienței dobîndite pînă 
acum în zugrăvirea, eroilor pozitivi.

„Noi — apunea K. Simonov în co- 
raportul său — avem cu ce să ne 
mfadJrim fa literatura, noastră cînd 
vorbim despre eroii ei pozitivi... Și 
tocmai forța și maturitatea acestei 
tradiții în literatura noastră, ne obli-

V. Em. Galan

(Continuare în pag. 4-a)

Impresii de la eel de al ll-lea Congres 
al scriitorilor sovietici

Vineri, 14 ianuarie, ora 17, la „Casa Scriitorilor" va 
avea ioc o plenari la care tovarășii Mihai Beniuc și V. 
Em. Galan vor împărtăși impresiile lor de la cel de al 
doiiea Congres al scriitorilor sovietici.
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PERPESSICIUS
P

remiul de Stat acordat lui 
Perpessicius pentru marea 
lui lucrare: ediția critică a 
Operelor lui M. Eminescu, 

consacră nu numai zelul unui neo
bosit cercetător, dar vine să daa o 
satisfacție tuturor acelora care, ur- 
mărindu-i activitatea de multi ani de 
zile, au recunoscut în el una din fi
gurile cele mai pure ale generației 
de scriitori dezvoltați în epoca dintre 
cele două războaie.

Sînt aproape patru decenii de cînd, 
înscriindu-mă printre ucenicii facul
tății umanistice, găseam reputația for
mată a studentului, originar din Brăi
la, Dumitru Panaitescu, discipolul lui 
Ovid Densușianu, D. Evolceanu, 1. 
Bianu. In vechea sală de lectură a 
bibliotecii Academiei, printre maeștrii 
bibliografiei romîne, alături de Sădi 
lonescu, zărisem uneori pe tînărul cu 
părul abundent, ridieîndu-și la răs
timpuri ochii 'din groasele tomuri care 
îl rețineau, pentru a privi copacii în
floriți în curtea învecinată. De la o 
vreme, Dumitru Panaitescu n-a mai 
luat loc în scaunul care-l primea ca 
pe unul din cititorii cei mai punctuali. 
A venit primăvara bătăilor de flori, 
aruncate parcă peste mormintele care 
așteptau să se deschidă; a venit apoi 
războiul. Cînd Dumitru Panaitescu 
și-a reluat locul la una din lungile 
mese. în al căror luciu lămpile cu gaz 
aerian coborau cite o floare de lu- 
m.'.ă în fiecare seară, am observat 
o schimbare in -înfățișarea colegului 
nostru mai vîrstnic. Mina lui dreaptă 
atîrna în banduliera neagră, lipsită 
de funcțiunile ei, dar stingă continua 
să scrie cu hărnicie, cu acele carac
tere împodobite, sprintene și curioase 
ieroglife, pe care oricine le poate re- 

, cunoaște dintr-o mie. Invalid de. răz
boi. Iun tind pentru drepturile atît de 
nesocotite ale tovarășilor de sacrificiu. 
Dumitru Panaitescu a devenit atunci 
scriitorul Perpessicius. Acest pseudo
nim avea ceva ciudat în sonoritatea 
și înțelesul lui și, cltva timp, cititorii 
l-au silabisit cu greutate. Era. dacă 
nu mă înșel, un derivat și un_ com
pus al verbului patior — sufăr, pe 
care latinistul Panaitescu îl alesese 
pentru a desemna conștiința lui îndu
rerată, așa cum se formase în vremea 
unei tinereți foarte grele și a războ
iului, în care ostașului îi fuseseră re
zervate toate încercările vremii.

Perpessicius aducea, de pe front și 
din spital, un caiet de versuri. Re
vistele i s-au deschis și lumea lite
rară a înregistrat atunci un sunet nou 
In simfonia poetică a momentului. 
Se ivise manifestarea lirică a unui 
spirit sensibil și învățat, plin, de o 
grație firească, discret în durerile lui. 
înzestrat cu o ironie care putea deveni 
mușcătoare. Volumul „Scut și targă". 
apărut în 1926, dezvolta teme inspi
rate de experiența războiului și de a- 
mărăciunile care au urmat pentru 
luptătorii lui, în vremea dezmățului 
politicianist, a arivismului, a averilor 
agonisite într-o săptămînă. A urmat 
colecția „Itinerar sentimental". Aces
te volume au rămas multă vreme pe 
mash cititorilor de poezie, care le 
deschideau mereu, pentru a afla una 
din inspirațiile cele mai delicate și 
mai spirituale ale epocii.

Intre timp a apărut și „Repertorii^ 
critic", culegere de note publicate mat 
întîi într-o revistă de bibliografie și 
care completau imaginea poetului cu 
aceea a iubitorului de cărți și a cri
ticului Aici, ca și în seria „Mențiu
nilor critice" sau în „Jurnal de lec- 
tor“ și „Dictando divers“ se 'întregea 
figura originală 'literatură,
âflăruiă în deceniile dintre cele două 
războaie care să nu-și fi găsit carac
terizarea ei atentă și cumpătată în no
tele și foiletoanele lui Perpessicius. 
Știm cît de greu li este unui critic să 
urmărească întreaga producție literară 
a vremii și să-și facă o idee despre 
felul și valoarea fiecărei înfloriri a 
bogatei recolte. Perpessicius cunoștea 
tot ce apărea, urmărea toate filiațiile, 
era edificat cu privire la toate modi
ficările suferite de o operă la trecerea 
ei dintr-o revistă într-un volum. 0- 
pera critică a lui Perpessicius este 
mai întîi un imens repertoriu biblio
grafic și interpretativ, de care nu se 
va putea lipsi nimeni dintre acei ce-și 
vor lua sarcina de a studia literatura 
ultimilor treizeci de ani. Folosul a- 
cestor lucrări se însoțește cu agre
mentul. Criticul scrie cu mijloacele 
unui poet, nu disprețuiește ornamen
tul stilistic, cedează asociațiilor lui, 
culese dintr-o informație foarte bo
gată în domeniul literaturilor antice 
și moderne. Fraza lui are, din acea
stă pricină, o sinuozitate complexă și 
un articol de-al lui se desfășoară în 
volute. Unii i-au reproșat lui Per
pessicius ceea ce alcătuiește fondul 
personalității lui morale: bunătatea 
și generozitatea. Criticul este uneori 
prea indulgent și, ca urmare, contras
tele aprecierilor lui sînt oarecum 
reduse. Dar cîți tineri n-au extras pu
teri întăritoare din verdictele binevoi
toare ale lui Perpessicius ? Și de cite 
ori cuvîntul lui de publicist și de ce

tățean nu s-a pronunțat în favoarea 
celor slabi și prigoniți ? Demotrat 
convins, prin vocațiune adîncă, Per
pessicius a arătat adeseori curaj în 
apărarea omenirii oprimate. Viitorii 
lui biografi vor trebui să țină seama 
de această latură a personalității și 
a manifestării lui publice.

Multă vreme profesor în învăță- 
mîntul secundar, la Tîrgu-Mureș, la 
Arad, la Brăila, Perpessicius ducea 
dorul locului său de cititor în biblie, 
teca Academiei. Prietenii lui primeau 
scrisori melancolice, compuse ca niște 
poeme. A revenit, după o lungă ab
sență, în București profesorul pu
tut să trăiască mai în acord cu che
marea lui.

Puțini sînt cercetătorii care să 
cunoască mai bine ca el veacul al 
XIX-lea romînesc, cărțile, publicațiile 
periodice și manuscrisele lui. Și a- 
cest erudit, pe care Universitatea l-ar 
fi putut folosi cu rezultate atît de 
bogate pentru tineretul studios, a po
posit într-o zi în fața operei princi
pale a vieții lui. Manuscrisele lui 
Eminescu cu cele cincisprezece mii de 
pagini ale lor, pline de uimitoare sur
prize în fiecare moment, atrăseseră pe 
mai mulți cercetători, fără ca vreunul 
din aceștia să fi extras tot ceea ce 
ele puteau să dea. încă de-acum două
zeci de ani, Perpessicius s-a anga
jat în studiul lor și, în 1939, începea 
să publice monumentala ediție critică 
a Operelor lui Mihail Eminescu. Me
ritele acestei opere sînt dintre cele 
mai mari. Corectări de vechi lecțiuni 
greșite, critica edițiilor anterioare, 
un imens material de note și varian
te, minuția și exactitatea tuturor ob
servațiilor, fac din lucrarea lui Per

pessicius una din cele mai de seamă 
realizări ale filologiei romînești. Ni
meni nu va mai putea studia pe Emi- 
neșcu, istoria și conexiunile fiecăreia 
din operele lui, geneza și ecourile lor 
în istoriografia și 'critica literară, fără 
să pornească de la ediția critică a 
lui Perpessicius. De curînd au apă
rut Postumele, și cercetătorii ca și 
publicul cel mai întins așteaptă vo
lumul de note al Postumelor, apoi 
scrierile în proză și cele politice cu 
tot aparatul lor critic. Cînd opera în
treagă va sta în fața noastră, Emi
nescu va apărea într-o lumină și o 
plinătate a figurii lui, pe care puțini 
o bănuiesc astăzi.

Răsfoiesc Antologia poeților d-e azi, 
apărută în 1925, și aflu, din indica
țiile unei notițe, că printre operele 
manuscrise ale lui Perpessicius se 
găsesc două romane care n-au văzut 
niciodată lumina tiparului: „Fatma 
sau focul de paie" și „Amor acade
mic". Bănuiesc că scriitorul nu le-a 
dus la capăt și că ele au rămas în re
giunea în care, după vechile credințe, 
odihnesc sufletele neîntrupate... Dar 
cîte alte opere de-ale lui Perpessi
cius nu vor fi rămas nedesăvîrșite sau 
în stare de simplu proiect, pentru că 
autorul lor posibil s-a consacrat unei 
mari lucrări de erudiție și hărnicie, 
în serviciul celui mai mare dintre 
scriitorii romîni, In serviciul lui Emi
nescu ? Putem încerca uneori regre
tul că poetul, istoricul literar, proza
torul au consimțit la sacrificiu. Dar 
nu ne putem împiedica de a spune 
că Perpessicius s-a realizat astfel 
prin partea cea mai bună a naturii 
lui morale, prin modestia, generozi
tatea și devotamentul lui.

Premiul de stat care încunună as
tăzi principala operă a criticului vine 
să confirme merite netăgăduite. Tine
rii vor medita la exemplul lui Per
pessicius. Unii din ei li vor urma.

Tudor Vianu

Ioan Grigorescu:

„Scrisoare din Moscova“

CĂRȚI NOI
I-n EDITURA TINERETULUI au 

apărut:
— „Făurari de frumusețe” — de 

Cicerone Theodorescu, votam de ver
suri pentru copii. Intîlnim, printre 
altele, „Intîmplarea din grădină", 
„Gogu Pintenogu", „Domnișoara 
Brînză mare", „Plutașul", „Sondorul 
Popa", ciclul „Copiii cartierului nos
tru, etc. „Făurari de frumusețe” se 
bucură de o bogată și atractivă ilu
strație.

— „Baba iarnă intră-n sat — ver
suri de Otiliia Cazimiir, cu ilustrații 
de Ana Bița-n.

— „Cîntărețul-vrăjitor”, de Robert 
Browning, în- romîn-e-ște de Maria Ba- 
nuș.

'— „Micii marinari", de Majtenyi 
Erik, în românește de Ana Tu-doraș.

— „Hoțu și Pachita" de Demostene 
Botez, ilustrații Dem.

— „Căpitan la 15 ani", de Ju-les 
Ve-rne, î-n romî-nește de A. Ghițulescu 
și S. Schii-eru. Romanul este însoțit 
de o prefață d-es-pre viața și opera lui 
Jules Verne.

„Tînărul englez”, de Wilhelm Hauff, 
în romînește de Lilj Soare, ilustrații 
de Val. Munteanu.

„Soarta de orfan", de Boleslaw 
Pru-s, prefață și traducere de Olga 
Zaicik, ilustrații de Rusu-Ciobanu (în 
„Biblioteca școlarului”).

„Poezii alese", de Dim-itrie Bolin- 
tineanu, cu un cuvînt înainte de Al. 
I. Ștefănescu. Ilustrații de Gh. Labili 
(în „Biblioteca școlarului”).

UNUL CARE APLICA ZICALELE!... Desen NELL COBhR

Radu Theodoru nu este tacă un nume cunoscut. 
A apărut pentru prima oară în anul care s-a 
încheiat, pe coperta unui voluminos roman is
toric, din care cunoaștem deocamdată prim ui 

tom.
Deși pentru aprecierea completă a romanului „Brazdă 

și Paloș" e firesc să așteptăm editarea lui integrală, ni 
se pare de pe acum necesară cronica, atît pentru a 
semnala . cititorului începutul plin de făgăduinți al unui 
roman și al unui scriitor, cît și pentru a ipune în dis
cuție unele probleme actuale ale epicii noastre istorice.

Radu Theodoru și-a ales din istoria patriei o perioadă 
scurtă în. ani, dar încărcată de semnificații: perioada 
domniei lui Mihai Viteazul. El ne-a dat o încercare în
drăzneață și bogată în rezultate, de a face istoria artis
tică a vieții poporului nostru la sfârșitul zbuciumatului 
veac al XVI-fea.

Scriitorul tta-ăr, la primul său roman, impresionează 
prin marea sa capacitate de a cuprinde perioada isto
rică pe care și-a ales-o, pe baza unei vaste documentări 
și cu multă forță a fanteziei creatoare.

Dar realizarea romanului istoric depinde de măsura 
în care scriitorul a izbutit să-și însușească o cunoaștere 
temeinică a istoriei pe baze ma-rxisrt-lenini-ste. așa pre
cum slăbiciunile ramatrjiuil-ui se datorase înainte de toate 
lipsurilor înțelegerii sale istorice. Documentarea oricît 
de imensă devine inertă și inexpresivă fără claritatea 
interpretării, iar imaginația artistică clădește tablouri 
diforme, de îndată ce nu poate încadra fiecare element 
în ansamblul unei viziuni istorice juste, pînă în amă
nunte. Interpretarea^ justă ta genere și în detaliu a 
epocii istorice zugrăvite determină totul într-un roman 
istoric, die la valabilitatea istorică și artistică a temei 
și a eroilor, pînă la găsirea celei mai juste formule pen
tru compoziția epică și pentru echilibrarea artistică a 
diferitelor episoade.

Se poate spune die la bun început că romanul lui 
Radu Theodoru, așa cum apare în primul său votam, 
realizează o imagine puternic realistă a anilor pe oa- 
re-i înfățișează.

Scriitorul a găsit, fără îndoială, un sprijin neprețuit 
în faptul că are un mare predecesor în înfățișarea 
„istoriei romînilor sub Mihai Vodă Viteazul". Nume
roase paginii ale ro-manuilui sânt transmutări artistice 
ale minunatelor caracterizări făcute de Bălcescu stării 
sociale a vremii. Nu este oare limpede că tendința ma
rii .boieri-mi, înfățișată atît de viu în roman, întruchi
pată în figuri atît de diferite unele de altele, ca acelea 
ale boierului Dan sau vornicului Chisar de o parte și 
Strofe Buzesicu. sau Radu Floires-cu de altă parte, ilus
trează în totalitatea ei cuvintele lui Bălcescu: „A în
ghiți proprietățile cele mici, concentrîndu-le în proprie
tăți mari, a răpi deodată cu proprietatea și libertatea 
individuală a țăranilor, prefăcîndu.-i în servi (șerbi, mn.), 
a dobîndi dreptul de a se scuti de cele mai multe dajdii, 
aceasta fu ținta ei".

Dar numai studierea epocii prin prizma materialismului 
istoric i-a dlait posibilitatea autorului să închege toate 
faptele istorice într-un tablou unde al vremii, îmtr-o 
imagine a vieții satului și tîrgului de la sfîrșitul seco
lului al XVI-Iea, cu 'Semnificația concretă, palpabilă, a 
ceea ce însemna traiul și lupta poporului în condițiile 
jugului turcesc, ale complicatului sistem de jecmănire 
a țăranilor pentru îmbogățirea tuturor treptelor ierar
hiei sociale — de la za-pcii pînă la domnitor, — ale 
corupției și lăcomiei din sinul marii boierimi și al înal
tului cler.

Cartea lui Theodoru arată că scriitorul și-a însușit în 
bună măsură o învățătură de bază a realismului so
cialist și anume că personajele romanului, fie ele per
sonalități autentic istorice sau întruchipări ale fanteziei 
artistice, trebuie să ilustreze prin individualitatea lor 
proprie raporturile esențiale dltatre forțele sociale care 
se întâlnesc în lupta de o’ să a epocii descrise.

In acest sens putem spune că scriitorul și-a valori
ficat ta largă măsură calitățile care ne-au impresionat 
de la primele capitale: seriozitatea documentării isto
rice ș! capacitatea de a erei-a, pe calea ficțiunii artis-

*) Radu Theodoru — „Brazdă și Paloș", vot. I. — 
Editura- Ttaeretutai.

Sub titlul ,'Scrisoare din Moscova", 
loan Grigorescu înmănunchează -re
portaje al căror rost îl afli mărturisit 
cu simplitate pe cea dintîi pagină a 
culegerii: Aceste însemnări ale unui 
student romîn în U.R.S.S. sînt menite 
să vorbească cititorilor din țara noa
stră despre cele văzute în Uniunea 
Sovietică, despre cele învățate acolo 
și despre oamenii pe care i-am cu
noscut”.

Volumul, realizat din fragmente 
care se împlinesc între ele, alea tu e?le 
un tot unitar, împărtășind experiența 
de viață, emoțiile și sentimentele tî- 
n-ăr-ului scriitor fericit de a fi avut 
prilejul să.>atudieze la Moscova. Par- 
curgtad reportajele întrunite în aces-t 
volum, îți dai seama cu ușurință că 
autorul lor nu rămîne la suprafața 
imediată a fenomenelor, a faptelor,— 
interesul său orienttadu-s-e către pă
trunderea subtilă a oamenilor des
pre care vorbește, a oamenilor sovie
tici, a ceea ce au ei mai -semnificativ 
și mai remarcabil, subliniind cu mij
loace variate resorturile intime, im
pulsurile generoase care-i animă în 
viața de toate zilele. Ioa-n Grigores
cu surprinde trăsăturile morale sipe- 
cifice cetățeanului sovietic. Eroii vii 
ai reportajelor sale, Grigorii Mos- 
kovskin, Olga Kostenko și Pulkeria 
Ivan-ova ne apar cu fizionomia și preo
cupările Jor,_ primitori și prietenoși, 
— adevărați cetățeni1 ai ospitalierei 
țări sovietice.

Imaginea figurii acestora, autorul 
știe s-o întregească cu zugrăvirea e- 
moț.iei primului contact cu pămîntui 
sovietic, a discuțiilor amicale, a umo
rului cald, a festivalului ’improvizat, 
toate contribuind la redarea atmosfe
rei prietenești de care s-a simțit în
conjurat în timpul călătoriei -spre Mos
cova.

Mărturii evidente ale priceperii tî- 
nărului ^scriitor de a ne dezvălui Indi
vidualități conturate, sîn-t desigur fi
gurile unor studenți ca: Riszard, Kin 
și Frantișeck. In eroi ca aceștia pal
pită ela-nu-l tineresc al cunoașterii, do
rința fierbinte de a cuprinde și asimila 
cit mai mult în timpul anilor de stu
diu de la Moscova, pentru ca întorși 
apoi î-n țările lor, în-zestrați cu nepre
țuitul tezaur de învățătură, să-și poată 
cheltui energia creatoare în slujba pa
triilor lor dragi. Aceluiași grup de 
portrete, reliefate cu minuție, i se ală
tură Victor Pogodin — tipul tîn-ărului 
sovietic în care identifici „ceva din 
dîrzenia lui Pavel Korceaghin și din 
forța plină de romantism a eroilor lut 
Fadeev”. Găsești în Victor Pogodin 
vibrația lăuntrică, vigoarea și intensi
tatea în acțiune, demnitatea și dra
gostea neasemuită pentru patrie. Ca
pacitatea de a fi reținut în scrisul său 
geistul plin d;e înțeles, convorbirea sau 
episodul semnificativ ne încredințează 
că loan Grigorescu poate încerca pe 
viitor cu succes și alte genuri literare 
decît cel al reportaju-lu-i.

Din „Ucenici la școala lui Gorki" 
sau „0 cunoștință veche”, înțelegi 
însă că autorul .Scrisorii din Mosco
va” e la începutul drumului său, cînd 
graba și puțină experiență scriitori
cească l-au împiedicat să asigure une
ori înfățișarea artistică dor'tă. De a- 
ceea, aspectele relatate în „Ucenici la 
școala lui Gorki" nu transmit decît în
tr-o slabă măsură activitate-a tumul 
tuoasă a studenților Institutului de Li
teratură Universală , „Maxim 
din- Mos-coy^ ,

lui loan Grigorescu despre 
momentele trăite în Uniunea Sovieti
că, n-e -aidluce mu nuima-i aspecte inedite 
și pitorești ale vieții oamenilor sovte- 
tici, ci afirmă un talent tînăr al căru 
debut îndeamnă să urmărești cu toată 
atenția activitatea lui viitoare.

Li viu Călin

Piseu^BB

Alături de cronică
C

ronica literară, apărută in- 
ir-unul din numerele trecute 
ale „Gazetei literare”, la ro
manul „In orașul de ‘oe Mu

reș" de Francisc Munteanu, ,a stir- 
nit nedumeririle lui Al. Simian. Cre
dem însă că articolul său „Ală
turi de țintă” nimerește alături de 
cronică.

Memoria reprezintă una din prin
cipalele facultăți umane; de aceea 
vom recurge la ajutorul el pentru 
a răspunde la o serie de obiecții ri
dicate de Al. Simion.

Al. Simion consideră cronica o a- 
naliză a slăbiciunilor romanului, niș
te săgeți ce trec cu totul pe lîngă 
țintă. Este necesară o mică corectu
ră. Cronica nu constituie un atac la 
adresa romanului, ci încearcă să fie o 
analiză a construirii reușite a unei 
galerii de eroi, o apreciere a calităților 
incontestabile ale talentatului roman
cier Francisc Munteanu, căruia, spu
neam în cronica apărută, „eveniment 
destul de rar în literatura noastră, 
i-au izbutit personajele pozitive mai 
mult decît cele negative".

Eroul din roman care atrage asu
pra sa o critică mai ascuțită a cro
nicii noastre este Mircea Rotaru. Cre- 
zînd că a prins pe Dumnezeu de pi
cior, Al. Simion îl transformă pe Mir
cea Rotaru într-o minge de foot-ball 
cu care, alerglnd pe gazonul unei 
jumătăți de articol, încearcă să mar
cheze goal. Acestei acțiuni de cultură 
fizică și sport îi corespunde următo
rul raționament logic:

— I) In momentul de față e de 
mare actualitate lupta împotriva idea
lizării eroului pozitiv.

— 2) I. Mihăileanu se pronunță 
împotriva trăsăturilor negative ale 
lui Mircea Rotaru.

— 3) Deci I. Mihăileanu este „ca
valerul sanctificării eroilor pozitivi".

Logica asia de fier are un mic cu-^ 
sur: I. Mihăileanu nu se pronunță 
împotriva existenței trăsăturilor ne
gative ale lui Mircea Rotaru.

Se poate admite că Al. Simion a 
citit grăbit cronica încriminată, că a 
trecut peste cîteva rînduri, dar e greu 
de presupus că n-a observat pasaje 
întregi care contrazic acuzațiile sale 
de idealizare a eroului pozitiv.

Al. Simion îmi atribuie afirmații 
de acest fel: că resping momentele 
eventuale de dezechilibru în dezvol
tarea unor personaje, că dezaprob 
ciudățenia și aerul straniu ale lui 
Mircea, că sînt dușmanul ultra-com- 
plicațiilor sufletești.

Adevărul străvechiului dicton latin 
cu privire la imposibilitatea de a 
șterge cuvîntul scris ne ajută să amin
tim lui Al. Simion unele citate din 
cronică referitoare la Mircea Rotaru, 
care surpă deadreptul soliditatea 
raționamentului amintii: „Desigur că 
șovăiala, nehotărîrea în fața momen
telor fundamentale din realitate, este 
o trăsătură incontestabilă a micului 
burghez. Aici nu se pot face, repro
șuri intenției autorului de a făuri un 
caracter cu puternice contradicții in
terioare”. In altă parte se afirma: 
„Nu pledăm pentru un erou care 9ă 
fie ferit de influența, la un moment 
dat poate dominantă, a dușmanului. 
Viața arată că există cazuri din aces
tea care pot căpăta valoarea tipicită- 
ții. Este oare nevoie să amintim de 
eroi n-euitați ca Roșcin, Dașa din 
„Calvarul” care ajung să lupte cu 
abnegație alături de roșii, după ce au 
cunoscut chinul amar al împărtășirii 
ideilor și acțiunilor albilor? Insă, atît 
la Dașa, cît și la Roșcin, existau tră
sături nobile de caracter ca cinstea, 
profunzimea sufletească, forța de sa

crificare în slujba unui ideal, dragos
tea de patrie, care înving în- cele din 
urmă rătăcirile grele, explicînd veri
dic un măreț și greu proces de trans
formare”.

Nicăieri în cronică nu e combătută 
ex stența trăsăturilor negative ale lui 
Mircea Rotaru. Cronica combate pali
ditatea artistică a trăsăturilor poziti
ve în contrast cu veridicitatea, cu for
ța de expresivitate a tarelor sufle
tești. In aprecierea operei de artă, a 
unui caracter, criticul trebuie să țină 
neapărat seamă de intențiile creato
rului, ale scriitorului. In Mircea Ro
taru, Francisc Munteanu a încercat 
să întruchipeze procesul complicat al 
unui tînăr mic-burghez, salvat din 
sterilitatea unei concepții refractare 
vieții noi, un fel de Isaia Ardeleana 
tînăr. Pornind de la aceste intenții ale 
scriitorului, cronica reproșa faptul că 
procesul de transformare nu este rea
lizat artisticește, datorită schematis
mului unor trăsături morale pozitive 
fundamentale, a acelor resorturi inte
rioare care ar fi putut, în contrazicere 
cu scepticismul și dezechilibrul său, 
să declanșeze un dramatic zbucium 
sufletesc, marele caz Mircea Rotaru, 
nu micul caz Mircea Rotaru. Cotitura 
lui Mircea Rotaru este făcută, fabri
cată pe dinafară, prin schimbarea au
tomată a atitudinii celor din jur față 
de el; scriitorul a schițat numai, scă- 
pînd posibilitatea de a adînci visul 
lui Mircea de a deveni inginer me
canic, conflictul familiar, ciocnirea cu 
elemente dușmănoase, etc.

Atitudinea combativă a lui Mir
cea Rotaru din ultima parte a roma
nului, nerezultată în urma unui pro
ces de transformare e străină trăsă
turilor sale caracterologice, chipului 
său de zeflemisitor mic-burghez. De 
aceea unele atitudini noi ale lui Mir
cea care apar subit nu se împacă cu 
întreaga atmosferă, sumbră, cețoasă, 
pesimistă, care-i învăluie sufletul. De 
aceea, aminteam în cronică de faptu’ 
că Mircea Rotaru e o personalitate 
fără axă, adică un caracter neunitar, 
expresia unui soi de șablonism al mi- 
cului-bur ghez neînțeles, înzestrat în 
mod inutil cu o biografie complicată, 
încărcată, în zig-zag, căruia nu-i co
respunde, însă un real și profund con
flict interior.

Desigur că Mircea Rotaru putea 
rămîne și un „neînțeles", la periferia 
vieții, care se rostogolește în cele 
din urmă; a judeca astfel lucrurile ar 
însemna însă să dai dovadă de ne
păsare dogmatică față de intenționa
litatea creatorului, să ceri scriitorului 
să scrie un alt roman, să creieze un 
alt personaj, să-l blameze pe Mircea 
Rotaru în loc să-l înconjoare cu sim
patie, ceea ce e absurd. Privind toc
mai din punctul de vedere al concep
ției scriitorului asupra lui Mircea Ro
taru, arătam că nedesvăluirea artis
tică a caracteristicilor luminoase duce 
la anularea esenței pozitive a acestui 
personaj.

Dînd dovadă de o ascuțită vigilen
ță, Al. Simion descoperă că „ne 
aflăm în fața unui întreg sis
tem teoretic deloc fără pete". Mul- 
țumindu-i, în treacăt, pentru încerca
rea măgulitoare ce o face de a mă 
așeza în rîndurile creatorilor de sis
teme teoretice, îmi permit să-mi au- 
tocitez propriul „sistem”: „In cons
truirea tuturor eroilor pozitivi eușo-r 
să observi firul roșu al încercării de 
a-l desprinde din viață, fără soluții 
preconcepute șablon. Nu poate exista 
unitate de măsură pentru oameni ca 
Ardeleanu, Farcaș -sau Brad. Fiecare 
reprezintă un alt tip social, fiecare 
are un anumit nivel de conștiință.

temperament, caracter”. 0 astfel de 
interpretare a modului dialectic in 
care Francisc Munteanu își con
struiește caracterele era exemplifi
cată prin evoluția complicată contra
dictorie a inginerului Ardeleanu, prin 
împletirea dintre spontaneitatea cu
ceritoare . și lăudăroșenia lui Brad, 
prin cerința ca portretul lui Mircea 
să nu fie o simplă pată neagră, ci o 
luptă între umbră și lumină care să 
explice tăria sa de mai tîrziu. In cro
nică s-a arătat ca se observă la Fran
cisc Munteanu o vădită predilecție de 
a înzestra în mod gratuit cu pete pe 
unii eroi. Cum poate fi caracterizată 
altfel această tendință atunci cînd 
Pavel, Mircea Rotaru, Oniga, trec 
prin acelaș șablon gratuit al u>w 
legături sexuale desgustătoare fără 
ca dezvoltarea psihică a personajelor 
să ceară astfel de episoade, fără ca 
ele să trezească o condamnare clară 
a scriitorului, deci și a cititorilor? 
Există in viață îniîmplări din acestea 
a căror reflectare nu atrage macula
rea eroului. Aceasta depinde de co
respondența dintre ele cu răsunetul 
pe care-l au în conștiința personaju
lui, 'd'e poziția implicită pe care, ne
didactic, o ia scriitorul.

Belinski spunea că „într-o operă 
die -airtă nu trebuie să- existe nimic ne
terminat sau de prisos; orice trăsă
tură, orice imagine, trebuie să fie ne
cesară și la -locul său". Ce trăsături 
ale caracterului lui Oniga se relie
fează atunci cînd'se amintește că — 
odată — în trecut, s-a lăsat prins în 
mrejele fostei sale proprietărese? Ce 
legătură organică există între acest 
episod și viața sa actuală?

In articolul său, Al. Simion folo
sește vechiul și condamnatul sistem 
al etichetării, al sentințelor fără drept 
de apel. Cred că nimeni, nici Al. Si
mion, nu poate fi de acord citind ast
fel de epitete ca necavalerescul ,. ca
valer al sanctificării eroului pozi
tiv", „apărător conștient sau incon
știent al „eroului ideal" și alte apre
cieri asemănătoare care nu pot ține 
locul unor argumente.

Trebuie să recunoaștem că în mod 
fugar Al. Simion analizează totuși și 
cronica din „Gazeta Literară”, discu- 
tînd în contradictoriu asupra aprecie
rii unor personaje. In acest sens lup
ta de opinii în jurul unor probleme 
de principiu nu poate fi decît bine
venită. CombătiJid neînțelegerea 
caracterului lui Mircea Rotaru, tot 
Al. Simion constată pînă la urmă că 
există momente de complicare gra
tuită a lui Rotaru, că există momen
te de atambicare a personajului, si
tuații nelămurite, adică vagi, că se 
poate reproșa lui Francisc Muntea
nu promovarea lui Mircea Rotaru pe 
primul plan al acțiuni:, adică, cu alte 
cuvinte, observațiile cronicii noastre 
au un grăunte de adevăr.

Din păcate însă, cele cîteva rînduri 
care țintesc cronica sînt o biată flo
ricică cu care nu se face încă primă
vară. Ar fi fost bine ca Al. Simion, 
situîndu-se pe o poziție prîncio ală 
în cadrul unei polemici, să păstreze 
un grăunte de exactitate în redarea 
unor afirmații.

In acest răspuns pe care-l dau lui 
Al. Simion nu mi-am propus decît 
să restabilesc adevărul în legătură cu 
cele susținute în cronica la romanul 
,,In orașul de pe Mureș'’. 0 dezbatere 
a problemelor de creație pe care le 
ridică această operă valoroasă lupta 
de opinii care urmărește clarificarea 
unor probleme ale realismului socia
list, cum e de pildă aceea a eroului 
pozitiv, sînt orietnd binevenite.

Ion Mihăileanu

Un nou rtinan isterie
tice, cadrul,de personaje ilustrative pentru epocă.

Principiala figură istorică, cea a tai Mihai Vitea-zul, 
se anunță în primul volum a fi seziisată de autor cu 
claritate și adâncime. Romanul avea în față primejdia 
de a- se lăsa antrenat de legende și de oron-i-ci părtimi- 
toare și . Întâmpina dificultăți în -lămurirea contradic
țiilor adînci ale acestei mari personalități naționale. 
Scriitorul, a izbutit -să facă dim Mihai uin OM, un- om 
al vremii sail-e, oglindind în caracterul propriu, cu o 
mare complexitate, trăsături ale cla-sei sa-l-e. Scriitorul 
a rezolvat cu dibăcie problema aducerii în povestire a 
lui Mihai, care — pri-n- rolul să-u istoric — trebuia să 
ocupe locui central al romanului. Romanul nu începe 
cu el și oreefem — după logica pe care trebuie s-o aibă 
compoziția epică, — nu se sfârșește cu el. Mihai este 
adus de scriitor după o amplă prezentare — chiar prea 
amplă, după cum vom vedea, ocupînd jumătate d-in vo
lum, — a diferitelor stări sociale, de la șerbi și moș
neni, pînă la tîrgoveți și boieri. Domnitorul este pus 
astfel față în față cu epoca sa, a cărei creație este și 
căreia trebuie să-i cores-puradă ca om de stat și condu
cător aii unei fapte mărețe. 
Iii vedem prima oiară p-e 
domnitor in m-omentiuil cînri 
alaiul domnesc se îndreaptă 
s-pr-e țairă, pentru a ocupa 
tronul. Figura viteazului 
apare de la început acope
rită de cute-le frământărilor 
adinei: cel ce avea să lupte pentru neatîrna-rea țării și 
pentru realizarea unui stat centralizat, vine î-ncon-jurat 
de slujbași turci, primește coroana în schimbul pungi
lor de aur date la Constanti-nopole și e întimpinat de 
sfetnici care urmăresc propriile tor interese, fie că stat 
mari boieri divainiiți, zarafi care -i-a-u împrumutat bani 
sau bogați boieri olteni, caire l-au sprijinit ta cîștigarea 
tronului. E un- -ma-re merit al scriitorului de a fi știut 
să precizeze, prin scurte dialoguri, situația complexă a 
domnitorului. Cîteva rânduri c-are înfățișează o discuție 
a domnitorului ou. prietenul și ru-da sa apropiată, co
misul R-adu Hores-cu, sîinit grăitoare pentru arta cu 
care tînărul scriitor a surprins dificila personalitate a 
lui Mihai (v. pag. 397): la intrarea în țară, poporul în
tâmpină pe domn cu jalbe, >arăitânidu-i starea jalnica î-n 
care a fost adus de cotropitorii străini ca și de boierii 
pământeni. Domnitorul simte nevoia să fi-e lăsat „cu 
gîndurile lui". De aceea tresare când Ra-d-u Floresou nu
mește -pe jălb-ari „minți proaste și tigve căpățînoase" și 
cînd aces-ta preconizează ca moșnenii să sie vîndă de' 
bună voie către boieri. „Comisul vorbea bine din partea 
lui" — ara-tă scriitorul judecata eroului său principali. 
Diin partea lui, dar n-u din partea; lui Mihai: „Dar nu 
boierilor trebuie să se închine, ci domniei..." Așa cer
interesele lui de domnitor și gtaidul domnitorului dez
văluie conflictul dintre scaunul domnesc și boierime, 
vrăjmașe în tendința de a cîștiga pe moșnenii pentru 
a-și întări fiecare puterea economică și politică. Da-r 
gîndul domnitorului e tăinuit adînc și s-e ciocnește cu- 
rtod cu altă cugetare a lui, cînd comisul a-svîrle mai 
departe cu dispreț vorbe de -ocară pentru boiernași și 
prostime: „S-ar putea — spu-ne Mihai — ca boiernașii 
să fie credincioși Scaunului. Cît despre prostime are și 
ea un suflet al ei..".

Gîndurile dlomnitorului sîn-t apăsătoare, căci cugetul 
lui trebuie să împace dragostea sinceră pentru popor, 
omenia lui, cu interesele domniei feudale, a-le tui în
suși ca d mitor numit d-e Poartă dar și ca exponent 
al luptei pentru independență și pentru centralizarea 
puterii, cu interesele boierilor care-1 înconjoară și pe 
care se bizuia, cu interesele micilor boiernași din rîndul 
cărora și-a recrutat căpitani viteji și de încredere, și 
cu nevoile moșnenilor careul pot sprijini în conducerea 
neatîrnată a țării,

E un examen greu pentru un scriitor această înfăți 
șare a gîndurilor contradlictorii ale unei mari persona

(tonica, â&tottâ
•>

lități, fără a cădea în nesfârșite considerații sociologice 
sau în- psihologism. Radlu Theodor-u a trecut cu succes 
acest examen. A trecut cu oarecare succes și alt exa
men- în crearea personalității lui Mihai: acela de a 
înfățișa viața sufletească a eroului în cutele ei adînci, 
de a mid arăta ta viața -lui -intimă pe domnitorul cu
noscut din istorie numai în războa-i-e s-au ou cuca dom
nească pe cap. Theodoru a evitat îndemînatec dulcegă
ria și schematismul și n-e-ia făcut să înțelegem vi-ața 
sentimentală a acestui mare feudali, care știe să se a- 
p-ropie cu duioșie bărbătească de amanta lui credin
cioasă, dar în același timp est-e, ta ciudia contradicției 
logi-ce, dar nu împotriva spiritului vremii, un soț care 
uneori știe să găsească în -soția sa- legitimă o tovarășă 
de frământări pe care o stimează și de care este legat 
adânc. Totuși, scenele — două la număr în volum, un-a 
pentru întâlnirea cu Tu-dora, amanta, a-lta înitilnirea cu 
Doamna — nu sânt organic încadrate în acțiune, ară- 
tind cititorului în chip evident că scriitorul a „intro

dus" cu sili-a scenele respective, pentru a-și face datoria 
și față de viața sentimentală a eroului -său.

Radlu Theodoru a înțeles 
bine sarcina sa de a dla 
întregii acțiuni un g-nand-ios 
fundal istoric și, cuim am 
arătat, de -a introduce eroul 
principal tocmai pe acest
fundal, — și nu ca erou ex
cepționali, creator eil însuși

al istoriei. Romanul său dovedește năzuințele ș-i serioa
sele lui posibilități de a realiza acest fundal l-a pro
porții epopeice,„ construind o varietate uluitoare de ta
blouri de epocă, de la satele die bordeie ale iobagilor 
și cele mai înstărite ale moșnenilor, pta-ă la diversele 
aspecte ale tîrgului, cu zarafi și meșteșugari, cu calici 
și hangii, cu oștenii și dliplomați, — și pînă la palatele 
contrastante, prin luxul tor excepționali, cu tot ce se 
află în Țana Românească a secolului XVI.

Theodoru arată mult meșteșug în îmbinarea docu
mentația autentic cu imaginea creată de fantezia orien
tată just spre imaginarea acelor elemente me
nite -să conic-ret-izeze, să materializeze cunoștința despre 
epocă. Cartea I-a, tachinată satulu-i, (cu două mari ca
pitole: rumtoii și moșnenii) este o frescă bogată a 
vieții țăranilor de p-e timpul lui Mihai Viteazul, în ge- 
n-ull paginilor de antologie pe care le-a creat Camil 
Petrescu în partea taitîia a romanului său „Un om între 
oameni" despre țăranii de la începutul secolului al 
XIX-1-ea. I-nisă aici i-es-e la- iveală una din acele lipsuri 
ideologice care antrenează pe scriitor î-n construirea 
eronată a ..unor episoade. Opunând boierimii hrăpărețe 
forța cu-nată a țărănimii, Theod-oru ajunge să deformeze 
adevărul istoric și tagenunchiază fantezia sa creatoare, 
muti-lînd-o ta- scene neveridice, idilice.

. Pem-tru Theodoru obștea țărănească devine un scop ta 
sine, ea rep-rezenttod parcă un ideal al scriitorului, că
ruia. îi face elogiul, aureoltadu-1. El nu sezisează fap
tul istoric obiectiv că obștea începe să devină în acea 
vreme o formă economică depășită și că lupta eroică 
a moșnenilor nu poate duce decît la victorii trecătoare, 
iluzorii, așa cum se va întîmip-la și cu răscoalele țără
nești de diferite proporții din secolele următoare. Obștea 
țărănească nu putea face față forțelor mult superioare 
ale statului feudal care — ta- mod inevitabil — o va 
destrăma De aceea autorul trebuia să pună în izbind-a 
Cremenari-l-or dramatismul luptelor vitejești ale poporu
lui care, mia» devreme sau mai târziu. este din nou scăl
dat în stage die către dușmanii săi de moarte, marii 
latifundiari, atîta vreme cît nu e răsturnată însăși 
orînduirea socială în care stăpîn-esc exploatatorii. Dim
potrivă, Theodoru creiază iluzia că, prin vitejia unor 
moșneni conduși de un cneaz viteaz se poate menține 
o insulă patriarhală în care domnesc străbune legi de 
egalitate și ajutor reciproc, și unde oamenii se bucură 
de belșug și liniște, cu condiția să nu uite vechiul meș

teșug d-e luptător cu sabia pentru a-i alunga pe even
tualii cotropitori.

Dar un neajun-s mai mare decît aces-ta ni se pare că 
găsim în- alcătuirea integrală a cărții, în cMst-rucția ei 
epică. Fundalul istoric amplu cere multă chibzuință și 
măiestrie pentru conducerea artistică a acțiunii după 
un- fi-r unic, pentru echilibrare-a între ele a episoadelor, 
pentr-u cântărirea judicioasă a locului pe care trebuie 
să-l ocupe în ro-m-a-n fiecare personaj. Cheia pentru ase
menea construcție meșteșugită o dă necontenit viz-iumea 
ideologică temeinică, care selectează din vălmășagul 
datelor isitori-ce, al tablourilor interesante în sine și a', 
multitudinii de figuri ale epocii, pe cele mai reprezen
tative, pe cele m.ai hotăritoare pentru desfășurarea ac
țiunii.

Theodoru s-a lăsat antrenat d-e valoarea izolată a 
fiecărui tablou istoric luat în parte, sele-ctînd slab și 
creând, in- ciuda marilor calități, un roma-n cam g-reo:, 
în lectura căruia te încurci în largi episoade lătural
nice și te poticnești die personaje secundare, tratate în 
maniera în care stat tratate -normal personajele princi
pale. Theodoru n-a reușit încă să sugereze prin cîteva 
linii un tablou secundar dar semnificativ, mici să schi
țeze un gest , al unui personaj oarecare pentru a-1 face 
chiar de neuitat, în ciuda apariției lui trecătoare. Dim
potrivă, uneori avem impresia că -scriitorul a uitat d-e 
epică și a început să prezinte o înșiruire de interesante 
„scene" istorice, s-au că ar fi scri-s mai întîi diferite 
scene , proprii., vremii, neintegrate în acțiune, pentru c-a 
abia în urmă să le însăileze pe toate unde se poate. 
De exemplu, de la -primele pagini începe povestea de 
dragoste dintre Gheorghe Drăgoi și Năstăsi-a, conti
nuată cu întreruperi pta-ă la sfîrșitul volumului, deși 
fără aceasta nu s-ar fi -schimbat nimic în desfășurarea 
acțiunii. Un conflict temporar in legătură cu un moș- 
niean cumpărat de dușmani (Bubiu) începe la pag. 131 
și s-e încheie la pagina 264, î-ncă-rcînd dte asemenea ac
țiunea fără necesitate, semnificația acestui conflict pu- 
tîndl fi rezolvată fugitiv primtr-u-n scurt episod. Dar 
scriitorul pare să fi fost atras de interesul epic al fie
căruia dintre aceste conflicte lăturalnice, care ar putea 
să facă singure subiectul unor povestiri. (Trebuie să 
precizăm că multe din aceste episoade, în special chiar 
acesta cu Bubiu, stat bine realizate și ar fi călduros 
primite, dacă n-a.r obosi pe cititor, care vrea — pe 
drept cuvânt ■— să urmărească într-un roman o acțiune 
bline' condusă de la un capăt la altul). E interesant de 
remarcat că primul volum nu cuprinde decît un an- din 
domnia lui Mihai, înainte să fi început mă-ca-r primu’ 
război, prima manifestare de răscoală împotriva turci 
lor. Cum va continua romanul, pe oîte alte sute de ca- 
gini, să prezinte situațiile atît de com-plexe care abia 
urmează ?

Și mai gravă es-te l-ipsa d-e proporții a romanului în 
privința construirii personajelor. Romanul numără nu
mai în primul volum peste o sută de personaje, îin-tîl- 
nind'u-ne mereu cu alte nume, care nu sânt pomenite 
doar în treacăt, ci d-e cele mai multe ori rețin pagini 
întregi., scriitorul op.rindu-se pe îndelete la portretul 
fizic ți moral, ca și la biografia a zeci de personaje.

Dacă, unele din ele — cum sfat cei trei căpitani ai 
lui Mihai Viteazul — Ghețea, Mîrzea și Racea, fiecare 
cu arborele lu-i ge-n-ealogic, cu rosturile și frămîntărille 
proprii — stat într-adevăr memorabile, cele mai mu-lte 
în-oarcă de prisos amintirea cititorului, care nu poate 
face un fișier atît d-e amplu și se rătăcește.

Cu răbdare și pasiune pentru literatura istorică, e 
drept însă că citești până la- capăt volumul și-l închei 
cu sentimentul că ai făcut bine ci-ti-ndu-1. Dar scriitorul 
trebuie să-și revizuiască construcția epi-că, măsurînd cu 
zgîrceniie sipațiu-1 fiecărui episod și fiecărui personaj, pe 
cîin-tarul aspru d-a-r sigu-r al aprecierii juste ideologice 
pentru rolul jucat de fi-ecare fapt și de fiecare individ 
în procesul istoric.

Lectura completă a romanului ne va da posibilitatea 
unei păreri m-ai precise asupra acestui nou romancier 
oare este Radu Theodoru și care — în ciuda lipsurilor 
arătate m-ai sus, a unor stîn-găcii în limbă și în stil și 
a umor reminiscențe evidente din lecturi anterioare, 
care vor putea fi mai bine analizate după apariția ce
luilalt volum — es-t-e în orice caz un scriitor adevărat.

Savin Braîu
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l Un sector
combativ al fron
tului ideologic

O importanță umiiaișă i se acordă 
criticii iliienare sovietice. Ea este 
chemată să joace un ral activ 

în dezvoltarea literaturii sovietice, să 
influențeze creșterea ei, dezvoltarea 
creației scriitomlar. Ști scriitorii țărilor 
de peste hotare ascultă glasul ei, o 
urmăresc cu atenție. Realizările noastre 
ajută la dezvoltarea literaturii progre
siste intenmațianiaile, iair greșelile noas
tre Influențează și munca prietenilor 
noștri die ipeste hotare.

Critica este unul dim sectoarele cele 
mai importante ale muncii ideologice, 
ale operei de educare a oamenilor 
muncii. Să ne amintim că tocmai cri
tica revoluționară din Rusia a format 
concepția despre lume a unui șir de 
generații, a realizat conducerea poli
tică și estetică a literaturii înaintate. 
Firește, moi ținem seama că Belinski 
și Cernîșevski au lucrat în condiții is
torice deosebite, ctad revistele și, în 
primul rînid, secțiile lor die critică, tre
buiau să fie centrele principale ale 
educației ideologice, în spiritul demo
crat revoluționar. In țaina noastră cri
tica literară este chemată să fie un 
ajutor activ al partidului și statului, 
în educare.» ideologică a cadrelor de 
scriitori și a cititorilor. Ea trebuie să 
exprime exigențele opiniei publice, di
rect interesată în realizările ideologi
ce și artistice ale literaturii sovietice.

In țara noastră munca ideologică se 
desfășoară tot mai larg. Partidul Co
munist prune în fața frontului teoretic 
sarcina elaborării creatoare a princi
palelor probleme științifice legate de 
dezvoltarea societății noastre.

Lupta ideologică a cerut și cere cla
ritatea pozițiilor principiale, o înțele
gere profundă a situației existente, 
spirit de pătrundere, priceperea die a 
vedea noul, de a-ll sprijini și de a-1 
opune elementului vechi. Partidul Co
munist a condus dezvoltarea gînidlirji 
științifice creatoare, curajoase, a con
dus dezvoltarea criticii ca știință.

Mutica criticului literar sovietic nu 
are nimic comun cu activitatea liniș
tită, calmă, „lipsită de conflict", de
parte de frământări și luptă. Dimpo
trivă, ea este o activitate combativă, 
încordată, care cere ca fundamenta
rea științifică să se îmbine cu princi
pialitatea, cu curajul, cu consecvența 
în dezvoltarea și apărarea concepțiilor 
înaintate ale Partidului. In disputele 
și luptele ideologice care au avut loc 
ta cele două decenii care aiu trecut, 
știința și critica literară au crescut 
și s-au maturizat.

Literatura sovietică și literatura ță
rilor lagărului socialismului și demo
crației reprezintă un bastion al ade
vărului și umanități1 în literatura uni
versală.’ Aducând întregii lumi ideile 
umanismului, păcii, democrației, a- 

ceastă literatură se opune artei reacțio
nare descompuse, se opune literaturii 
care propovăduiește individualismul 
sălbatec, egoismul, subiectivismul.

Crita se adresează ta același 
timip și cititorului, și soniitorului; 
și creatorului cărții, și aceluia 

care o folosește. Criticul nu este un re
cenzent pentru un cerc restrîns, nu este 
un redactor care indică unde trebuie 
îmbunătățit textuil, eil este purtătorul 
intereselor cititorului, reprezentantul 
opiniei publice, care apreciază lucra
rea literară din punctul de ve
dere al Unei probleme de stat. Cri
tica este chemată să tarădlăciineze în 
Uniunea Scriitorilor spiritul unei exi
gențe înalte, fără comipromiisuirii, spi
ritul intransigenței față de lipsuri.

Indiferența rece, șicanele mărunte
11 împiedică pe scriitor să crească. In 
aceeași măsură îl împiedică și elogiile 
grandilocvente și nemăsurate. Cînd a 
apărut valoroasa carte a lui Buben- 
nov „Mesteacănul alb", ta revista „Ok- 
tiabr", a apărut următoarea apreciere: 
„Avem în fața noastră romanul lui 
Mihail. Bubennov „Mesteacănul alb". 
Romanul nu este încă terminat; s-a 
publicat doar primul volum. Ne aflăm 
la picioarele acestui edificiu-, privim 
în sus către pădurile încă neidefrișate 
și încercăm să ghicim dimensiunile și 
formele sale finale. Pășim în inte
riorul acestei părți a clădirii care este 
finisată și locuită. Ne sare în ochi 
desăvârșirea proporțiilor, ne uimește a- 
bundența și claritatea luminii, bogă
ția culorilor armonioase și a adânci
mii spațiului. Și, cu toată varietatea 
nissfîrșită a situiațiilar, nici un loc pus
tiu sau plictisitor 1 Totul este gindit, 
total e necesar și nimic inutili. Doair, pe 
ici pe colo, nu s-a curățit încă talajul". 
(Oktiabr nr. 5/1948 — articolul lui 

M. Șkerin). Autorii unor astfel de ar
ticole nu fac oare un prost serviciu 
scriitorilor ? Autorul mai lucrează, nu 
și-a realizat tacă idleia și nu trebuie 
să fie împiedicat să-și desăvârșească 
opera prin asemenea laude care-1 mo- 
leseșc.

In articolul lui O. Reznik „Poezia 
lui Alexei Surkov" (revista „Oktiabr"), 
ta cel al lui S. Vladimirov despre 
cartea lui I. Eventov „Demian Bednîi" 
(„Zvezda") se întîlnesc asemenea ti
rade de un entuziasm exagerat.

Ctad criticul manifestă față de un 
autor cerințe scăzute sau își exprimă 
aprecierile pe un ton înalt, de extaz, 
importantă nu este problema tonului 
ci, ta1 primul rtaid, independența cri
ticului. E cu neputință să nu vezi 
că tatr-o serie die cărțulii și articole 
despre scriitori, care cuprind uneori 
chiar observații interesante, autorii ruj 
manifestă independență în aprecieri : 
despre lipsuri ei vorbesc pe un ton de

(Continuare tn pag. 4)

Estetica burgheză contemporană este 
în mare parte estetica oamenilor ca.re 
se tem de realitatea obiectivă, care 
întorc spatele vieții și vor să creeze 
impresia că realitatea nu este destul 
de demnă de atenția tar.

In literatura reacționară își găsește 
expresie dacâderea relațiilor sociale, 
caracteristică societății burgheze, sen
timentul panicii în fața zilei dte mîine.

Romanele și piesete pătrunse de pe
simism, de stări de spirit antisociale, 
cărțile de estetică ai căror autorii .a- 
pără concepțiile Mlealiste, subiectiviste, 
sînt cunoscute in suficientă măsură și 
putem să nu ne ocupăm de ele. Dar 
ar fi o simplificare să reducem gfai- 
direa estetică burgheză contemporană 
la propovăidiuirea artei „pure", ab
stracte, așa cum se procedează une
ori la noi.

De pildă, nu putem trece pe lîngă 
mișcarea pentru așa numita „însănă
toșire" a literaturii americane. Cunos
cutul critic literar american Brooks 
cere într-o serie de articole și cărți 
ca scriitorii americani să renunțe la 
tema disperării, a panicii, a pesimis
mului.

Un alt critic și publicist reacționar 
american, Harrison Smith se plânge: 
„Omul mu poate fi erou dacă el se 
olimbă singur, pierdut, ca și cum ar 
fi în ceața deasă, intr-un pustiu sau 
pe întinderi nesfârșite, sau rătăcește 
singur fără cîrmă sau busolă pe în
tinderile oceanului".

E limpede că însăși irileiia „injectării 
unei doze de curaj", a „încărcării cu 
optimism" pe care o propovăduiesc 
criticii reacționari, trubadurii esteti
cieni ai veacului atomic, reprezintă o 
recunoaștere specifică a ascuțirii con
tradicțiilor, în rețeaua cărora s-a în
curcat lumea burgheză și literatura ei.

De fapt, în America se petrece în 
prezent ceva asemănător cu ceea ce 
s-a petrecut ta Germania ta anii do
minației hitteriștillor. Se știe că fas
cismul german a încercat de aseme
nea să creieze tipul „eroului său po
zitiv", care subjugă și caire asuprește 
pe oameni, a poetizat războiul, aca
pararea pământurilor străine, asupri
rea. Se știe de asemenea că toate a- 
ceste încercări au dus doar la crea
rea a zeci de romane și filme mur
dare și false, care nu aveau nfci o 
legătură cu .arta. Arta este incompati
bilă cu «a fiață de oameni.

Estetica și critica înaintată au o 
misiune umanistă, nobilă și de sea
mă. Noi luptăm pentru om, pentru 
fericirea lui, pentru bogăția șî puri
tatea lui sufletească, împotriva cani
balismului și descompunerii, împotriva 
decăderii personalității. Noi luptăm 
pentru cultură, pentru valorile înalte 
create de omenire ta (dezvoltarea ei. 
Și -noi ducem această luptă alături de 
tovarășii noștri dim China, din Repu
blica Democrată Germană, din cele
lalte țări de democrație populară. Noi 
urmărim cu un sentiment de prețuire 
lucrările criticilor și istoricilor literari 
din Chimia, care au făcut multe pen
tru a trata just problema caracterului 
popular al literaturii, baztodu-se pe 
principiile marxismului, pe minunate

le teze ale tovarășului Mao-Țze-dun.
Noi prețuim munca prietenilor noștri 

germani, care demască ideile impe
rialismului atomic și promovează cu 
încredere ideile umanismului, păcii, 
democrației. Noi înțelegem limpede 
importanța lucrărilor tovarășilor noș
tri din Podonita, Cehoslovacia, Bulga
ria și alte țări — ei au făcut multe 
pentru înțelegerea noii experiențe ar
tistice, pentru elaborarea problemelor 
moștenirii artistice. Noi știm că în 
țările capitaliste, scriitorii și criticii 
progresiști caută să înțeleagă expe
riența istorică, situația existentă și 
sarcinile literaturii și se pronunță cu 
curaj pentru o artă credincioasă po
porului și adevărului.

Esteticii și criticii reacționare i se 
opune frontul puternic și unit al lup
tătorilor pentru o artă înaintată, pusă 
ta slujba poporului. însuflețită de 
ideile umaniste, nobile ale democra
ției și soaiafemiulluii.

zz. Despre pozițiile 
ideologice ale cri
ticii și istoriei 
literare

Critica noastră literară a crescut 
odată cu gîndireia miairxiistă 
științifică înaintată și ou litera

tura noastră. Ba s-a întărit în fapta 
împotriva teoriei liberate .a torentului 
unic și a soctologiismullui vulgar, îm
potriva concepțiilor cosmopolite, îm
potriva subiectivismului, a dieiniaitiură- 
riilor naționaliste, etc. Am putea cita 
zeci de lucrări științifice creatoare, se
rioase, ta domeniul istoriei literaturii. 
Dar esențialul nu rezidă ta cantitatea 
lor: chestiunea este că a crescut î.n 
mod serios nivelul științific al criticii 
literare sovietice. S-a format o știință 
marxistă creatoare înaintată care și-a 
dovedit capacitatea de a urmări în a- 
dtacime procesul literar în dezvoltarea 
'ui, diferitele lui perioade și momente, 
creația difeniților sciniiitioiri.

Oamenii noștri de știință nu numai 
că au lichidat în mare măsură con
cepțiile false ale cercetătorilor bur
ghezi, dar au dat o rezolvare nouă, 
marxistă, unor probleme complexe și 
grele.

In lucrările istoricilor literari so
vietici sînt dezvăluite pe deplin mă
reția, forța, originalitatea unor scri
itori geniali ca Pușkin, Gogol, Be- 
liinsiki, Tolstoi, Cehov, este oglindită 
întreaga profunzime a legăturilor lor 
cu patria, cu poporul.

Știința noastră literară a înlăturat 
influența formalismului, cu caracte
ristica lui de rupere a artei de viață, 
cu uitarea ralului social, ideologic, ai 
creației artistice și prin urmare cu 
înțelegerea primitivă, sărăcită, în
gustă a formei.

Opinia publică sovietică a criticat 
cu hotărîre concepțiile cosmopolite, 
idealiste, pseudo-știtațtfice. Conținutul 
și sensul principal al acestei critici 
constă nu aitât ta arătarea greșelilor 
unor cercetători ca Vesselovski și a 
aidlepților lui, cît în îndreptarea aten
ției asupra rezolvării unei sarcini po
zitive: de a dezvălui în toată profun
zimea rădăcinile care ieagă geniile li
teraturii de poporul care le-a dat naș
tere, de țara care le-a crescut.

Fără îndoială că lupta împotriva 
comparativismului, a contribuit la 
dezvoltarea științifică a istoriei lite
rare sovietice. Nu este mai puțin a- 
devă.rat că nu am putut evita unele 
denaturări: s-au găsit critici care 
considerau că fiecare cuvîinit spus cu 
privire la influența unui anumit scri
itor din Apus asupra unui scriitor 
rus, este o ponegrire și o etichetau 
drept ploconire. Noii respingem încer
cările vulgarizatorilor de a despărți 
istoria literaturii ruse de literaturii 
universală — asemenea încercări stat 
aintiștiiințifice, străine concepției noas
tre despre lume.

Lupta împotriva sociologismului vul
gar a constituit un proces mare și 
adine, excepțional de important pen
tru dezvolta rea criticii literare.

Concepția sociologismului vulgar, cu 
indiferența ei față de artă, cu punctul 
de vedere mecanicist față de fenome
nele din domeniul complex și subtil 
al suprastructurii artistice, paraliza 
pe cercetător, abătea de la drumul 
analizei științifice, împiedica înțelege
rea artei și dragostea față de ea. A- 
cest spirit vulgarizator a fost și este 
baza îngustării sectare, a primitivis
mului, a atitudinii disprețuitoare, ni
hiliste, față de creația artistică.

In lupta împotriva concepțiilor an- 
tiștiințifioe, antidemocratice, critica li
terară sovietică a apărat și a dez
voltat înțelegerea literaturii ea un 
tablou bogat, deplin, larg al vieții 
poporului, ca o expresie a sufletului 
poporuilui, oa o reflectare a frumuse
ții și bogăției lui spirituale. Tn lupta 
împotriva concepțiilor străine s-a în
tărit înțelegerea literatorii ca o formă 
deosebită a cunoașterii activității 
omului, s-a îmbogățit noțiunea noas
tră despre frumusețea ei artistică, 
despre puternica ei forță morală, ideo
logică.

Nu am posibilitatea să caracterizez 
cît de cît amănunțit lucrările de cri
tică literară care au apărut chiar în 
ultimii ani. Tematica lor este foarte 
cuprinzătoare. Lucrarea criticului M- 
Necikina este dedicată lui Griboedov, 
legăturilor lui cu .decembriștii. S. Maka- 
sin și I. Elslbeirg au ipuiblicat lucrări va
loroase despre creația lui Saltîcov- 
Scedrin. D. Bl a soi și-a dedicat cer
cetarea sa lui Pușkin. O importanță 
serioasă are lucrarea lui V. Orlov 
despre iluminiștii ruși din anii 1790— 
1800. Lui V. Ermilov îi aparțin cer
cetări interesante, scrise cu talent, ta 
legătură cu creația lui Gogo! și Ce
hov. K. Ciukovslki a creat o lucrare 
bogată în observații fine, cu un con
ținut profund, ta legătură cu măies
tria lui Nekrasov. Monografia seri
oasă, cu un fond bogat a lui B. Mei- 
lah. analizează tezele lui Lenta despre 
problemele literaturii ruse...

Aceste lucrări, în ciuda deosebirilor 
dintre ele. sînt pătrunse de spiritul 
înalt al înțelegerii istorice a artei, 
al caracterului concret istoric și ar
tistic.

Putem însă cita și o serie de cărți 
si articole, în majoritate „iuibiliiaire", 
în care soriiitor-iii devin ciudat de a- 
semănători unul cu celălalt.

In aceste cărți si articole, despre 
scriitori se spun doar lucruri bune,

Cehov matur, și toate 
deosebesc de operele

„Noaptea întunecată'' 
un sens alegoric ne-

.ainit'i-

iar aceste lucruri bune sînt exprimate 
ta fraze generale, aplicabile oricărui 
artist. In consecință, noțiunii ca de
mocratismul, realismul, caracterul 
popular, devin vagi și lipsite de con
ținut.

Sociologismul vulgar n-a dispărut 
complet, dair el nu mai este același 
ca ta anii treizeci ai veacului nostru. 
Este un fenomen destul de răspândit, 
deseori mascat, dar care aduce, ca 
și înainte, daune uriașe dezvoltării 
culturii noastre artistice.

Unul din exemplele grăitoare ale 
criticii vulgarizatoare este cartela lui 
M. Gușcin despre Cehov, publicată 
recent la Hairkov.- Povestirile și mi
niaturile satirice din primii ani ai ac
tivității lui Cehov, sînt pentru M. 
Gușcin „un fell de „vitrine ROSTA". 
Pentru el povestirile din prima peri
oadă ale lui Cehov nu se deosebesc 
de lucrările lui 
acestea nu se 
lui Scedirfai.

In povestirea 
autorul găsește 
îndoielnic. Povestirea începe astfel: 
„Nici lună, nici stele... Nici conta- 
runi, nici siluete, nici un fel de punct 
luminos cît de mic... ' Totul se află 
într-un întuneric deplin, de nepătruns". 
Apoi se vorbește diespre un norod în
grozitor, despre un drum înfundat. Și 
autorul lucrării descoperă în povestire 
,-,tema „lipsei de drumuri" generale, 
tema drumului pe care pornise reac- 
țiunea cufundată în întuneric deplin".

întreaga creație a lui Cehov este 
tratată cu un simplism deplin. Dacă 
trăsura se înfundă în noroi — aceasta 
reprezintă lipsa de drumuri politice, 
întunericul înseamnă tatuneiricud 
reacțiunii, etc. Manele scriitor re
alist este lipsit și de realism, 
și de poezie, și de umor și 
este transformat întir-un crea
tor mediocru de alegorii sim
pliste pe teme politiice.

Una din reali zărite criticii li
terare este prelucrarea moșteni
rii criticilor idemacrat-reivofluțio- 
nari.

Cartea lui N. Mordovcenko 
despre estetica și critica iui Be- 
linski, lucrările tai V. Kjrujkov 
și V. Jdamov despre Dobroliu
bov, lucrarea tai B. Buirsov 
„Problemele realismului tn este
tica democraților revoluționari", 
toate .acestea stat lucrări științi
fice serioase. A apărut o lucrare 
în trei volume a mtaunaitei pu
blicații șifâtațiifilcie sovietice „Moș
tenirea literară" care conține do
cumente și materiale prețioase 
dedicate tai Beiliniski. S-a. termi
nat primia eidiție științifică a o- 
perelor lui Cerniîșeivsloi, se eflia- 
bareaza ediția complectă « ope
relor tai Belimisk'i.

Iri istoria criticii ruse,' ta de
cursul unui șir die! decenii s-au 
ciocnit și s-iau tapta/t două tra
diții. Pe de o piairte este liniia 
'ui Belinski, Cennîșevski, Dobro
liubov, dezvoltată și continuată 
de critica marxistă. Dar există și 
o altă tradiție a ariiticii. Este 
critica estetizantă, subiectivistă, 
democratică și antisocială, situată pe 
'pozițiile „artei pure". Astfel de critici 
stat Drujinin, Akim Vdltaiski, EiChen- 
wiald, formali știi „frații Seiriapion", ele. 
— critica caire rupea arta de viiiață, dl? 
lupta socială:, de ideile înaintate ale 
epocii. De lia această critică pornesc 
firele caire duc la Varanski La „Pere- 
val“, la farinaliism și la estetism.

Moștenirea clasicilor criticii ruse este 
pentru noi un tezaur ideologic, este 
niîndr.iia noastră națională. Critica lite
rară sovietică trebuie să studieze, să 
dezvolte, să tobogățească aceste tra
diții glorioase.

Trebuie să menționăm, ca realizări 
ale criticii literare sovietice, publi
carea unei serii de cărți despre cei 
maii buni reprezentanți ai literaturilor 
surori. Au apărut primul volum a! „Is
toriei literaturii uorainiene" și „însem
nări cu privire la istoria literaturii so
vietice ucrainieme", a apărut istoria 
literaturii bieloruse.

La Moscova și în republicile uniona
le au apărut cărți despre clasicii li
teraturilor popoarelor U.R.S.S.: Mono
grafia lui E. Bertels despre Nizami, a 
lui E. Mozolkov despre Ianka Kupala, 
a lui V. Golțev despre Rustaveli, cartea 
Margaretei Șaghinian despre Șevcen- 
ko, a lui K. Grigorian despre Tuma- 
nian^ lucrările despre Ceavceavadze, 
Hetagurov, Rainis și alți scriitori.

Lupta ideologică în istoria și critica 
literară .a popoarelor U.R.S.S. a fost 
complexă și încordată. Noi ne-am cioc
nit de manifestările nihilismului națio
nal — unii aritici negau comorile ar
tei trecutului sub pretextul că aceasta 
ar fi, chipurile, o artă străină, feuda
lă. Este suficient să amintim cum ba
lada poporului buriat-mongol Găsăr a 
fost declarată străină de spiritul po
porului.

Firește, motivele baladei poartă pe
cetea unei anumite epoci și a unui 
anumit mediu istoric și dacă criticăm 
balada veacului XI de pe pozițiile rea
lismului socialist, în el putem găsi 
numeroase Hpisuri serioase. Nu numai 
ta veacul XI, perioada creării acestei 
balade, dar și mult mai tîrziu, în e- 
poca mișcărilor țărănești ale lui Ra
zin și Pugaciov, masele populare mai 
aveau iluzii cu privire la țarism; a- 
ceasta ne împiedică oare să apreciem 
spiritul luptei care a însuflețit aicesite 
mișcări ? Baladei Găsăir îi stat carac
teristice încrederea in popor, op
timismul înalt, limpezimea și perfec
țiunea artistică; cui, diacă nu niîhi- 
liștillor, le folosește prădarea poporu
lui de aceste valori ?

O influență dăunătoare a avut teo
ria torentului uniic în studierea lite
raturilor popoarelor frățești, servind 
drept armă a naționalismului burghez 
reacționar. In Georgia, Azerbaidjan, 
Armenia, ta Republicile b’altice și din 
Asia Centrală ș-a făcut mult pentru 
demascarea și lichidarea concepțiilor 
dăunătoare și false. Critica noastră 
literară a dat o lovitură puternică de
naturărilor pan-tarce, pan-iramiienie și 
altor denaturări națianialiste. Trebuie 
să spunem că ta Armenia, Georgia și 
în alte republici, anumite elemente, 
sub pretextul luptei împotriva teoriei 
burgheze a torentului unic, au încercat 
să organizeze o revizuire provocatoare 
a întregii culturi naționale, s tuturor
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bo'gățiiilor artei și literaturii. Sub con
ducerea organizațiilor de partid, aces
te atacuri nihiliste au fost demascate.

Ca un serios succes trebuie consi
derată și crearea unei senii dte lu
crări interesante despre scriitori stră
ini. Noi staitem moștenitorii, cei caire 
păstrăm teziauriull întregii literaturi uni
versale. La noi aiu fost editate lu
crări despre marii artiști ai trecutului, 
despre artiștii epocii noastre. Numai 
printre cărțile apărute în ultimii ani 
trebuie menționate lucrările lui M 
Morozov despre. Shakespeare, M. Sa- 
ghinian și N. Vilțrncmit, diespre Goe
the, A. Puzikov și M. Elisarova despre 
Balzac, V. Petrov despre Ai Tin, V 
Nfcalaev despre Hugo și Barbusse, T. 
Motîleva despre Anna Seghers, V. 
Neustroev și A. Dîmșiț despre Nexd 
și o serie de alte lucrări. Ințelepciuniea 
filosofică a eroilor lui Goethe, îndrăz
neala genială a lui Shakespeare în 
plăsmuirea cainaictereilar, veridicita
tea necruțătoare a tablourilor din via
ța die zi cu zi ale lui Balzac, ironia 
fină, plină die durere a lui Heine, toa
te acestea au devenit un bun al nos
tru, un tezaur aii nostru.

Vorbind despre reali zările incontes
tabile ale criticii literare sovietice, noi 
nu ne culcăm de fel pe lauri și în
țelegem limpede că în fața noastră se 
află un număr mare de probleme știin
țifice neaprofiundlaite îndeajuns, ca de 
pildă : periodizarea istoriei literaturii, 
problema trăsăturilor naționale ale li
teraturii, etc.

Nu putem omite faptul că Institu
tul de literatură universală al Aca
demiei de ȘiMtațe a U.R.S.S. nu a dat 
pînă ta prezent o istorie a literatorii

sovietice, deși se lucrează la ea de 
aproape douăzeci de ani. Trebuie să 
oanidaiminăm tendința multor critici li
terari de -a renunța la cercetarea fe
nomenelor complexe — ca de pildă o- 
pera lui Destoievski, Tiutcev.

Nu putem trece sub tăcere faptul că 
istoria și critica literară mai dato
rează încă multe tinerei generații a 
țării noastre. Lipsurile și greșelile is
toriei literare s-au strecurat și în ma
nualele și programele școlare ; ele se 
reflectă în lecțiile învățătorilor, ta pre
legerile profesorilor din institutele Ș> 
școlile pedagogice.

Un mare merit al Uniunii Scriitori
lor ar fi dacă ea ar dla dovadă de 
inițiativă și dacă șirar spune cuvîntul 
in opera de îmbunătățire serioasă a 
predării literaturii ta școală.

Dezvoltarea istoriei și criticii litera
re sovietice se ciocnește tot mai des 
de lipsa de elaborare a principial ellor 
probleme estetice. Studierea probleme
lor esteticii și predarea disciplinelor es
tetice nu ne pot satisface prin nivelul 
lor. Este suficient să spunem că la 
noi nu există nici programe, nici un 
manual de estetică, nici chiar o cu
legere de articole în problemele îllo- 
sofiei artei. Instituțiile științifice — 
Institutul de filosofie al Academiei de 
Științe, Institutul de Literatură univer
sală, sie ocupă slab, fără o orientare 
precisă, de eiliaiboriarea acestor proble
me.

Numeroase probleme, de o !mpcrtain- 
ță vitală pentru artă ca problema 
frumosului, a satirei, a conflictului, a 
eroului pozitiv, a principiilor tipizării, 
a tragicului și comicului, nu au fost 
studiate până acum destul de pro
fund și temeinic. Nu a fost pusă, cu 
toată profunzimea teoretică, problema 
metodei, a stilului artei. Tratarea prin
cipială, profundă a problemei varietă
ții stilurilor artistice și a oogățiilor 
mijloacelor de oglindire a realității 
ne-ar ajuta ta lupta împotriva lucrări
lor cenușii, primitive.

Concepția noastră despre realismul 
socialist nu este una inertă, ea se 
schimbă, se dezvoltă, odată cu dez
voltarea literaturii, artei, teoriei este
tice și ceea ce este esențial — odiată 
cu dezvoltarea vieții însăși.

Realismul socialist consideră ca te
mă principală viața maselor populare, 
munca lor, lupta lor pentru socialism. 
Dar viața merge înainte, deosebit de 
impetuos, ta condițiile trecerii de la 
socialism la comunism. Actuala dezvol
tare a societății a fost pregătită de 
trecutul ei, iar prezentul pregătește de 
asemenea ta mod firesc viitorul în 
care își vor găsi dezvoltarea a ele 
trăsături ale noului care cresc și se 
întăresc astăzi. Iată de ce nu există 
și nu a existat ta istoria omenirii o 
metodă de creație — în afară ide rea
lismul socialist — care să fi fost în
dreptată astfel spre viitor, care să ajute 
oamenii să vadă limpede viitorul minu
nat, să-i învețe să înțeleagă că drumul 
spre acest viitor constă într-o luptă 
aspră și grea.

Nu se poete lupta pentru o artă 
autentică, vie, fără să se ducă lupta 
împotriva concepției primitive, expri
mate pînă acum și ta teoria și în prac
tica artei și care se reducea la faptul 
că arta ilustrează doar teze generale. 
Arta nu îmbracă pur și simplu adevă-

rul ta veșmtotul imaginilor, ea caută 
și exprimă în modul ei propriu adevă
rul artistic, ea nu ilustrează, oi creea
ză, descoperă noul, ajută la înțelege
rea vieții în întreaga ei complexitate. 
Nesocotirea acestei teze importante du
ce la meșteșug, la crearea unor ima
gini palide și plate, ea răpește artei 
funcția ei înnoitoare, sfera de influență 
asupra vieții sufletești a omului carac
teristică artei.

In documentele istorice ale C.C. în 
legătură cu problemele ideologice a 
fost demascată lipsa de idei ta artă, 
tendința spre ruperea estetizantă a artei 
de popor. Intre noi s-au găsit oameni ca
re credeau că nimicind dușmanul, re- 
purtînd o victorie măreață asupra fas
cismului, noi putem uita de cerințele 
ideologice, ne putem orienta spre o 
artă distractivă, ne putem „odihni pe 
malul râului liniștit". Partidul a con
damnat aceste stări de spirit (demobili
zatoare.

Nihilismul estetizant și-a găsit ex
presie în manifestările unui grup de 
critici dramatici ale căror tendințe cos
mopolite au fost condamnate de pre
sa de partid. De asemenea, o serie de 
articole publicate recent in „Novii Mir" 
erau pătrunse de nihilismul estetizant. 
In aceste articole care diminuau rolul 
concepției despre lume în creație și 
care denaturau însăși esența realismu
lui, au răsunat ecouri ale ideilor pro
pagate cîndva în revista „Literaturnii 
Kritik".

Lupttad împotriva concepțiilor este
tizante, formaliste cu privire la artă, 
opinia noastră publică s-a pronunțat 
cu aceeași consecvență împotriva tu
turor sfanjlificatorilor și vulgarizatori

lor marxismului.
Ptoă de curînd tacă didacti

cismul plictisitor, tonul manali
zator, stoîitor, enau Justificate 
adesea... prin grija pentru par
tinitate și pentru ridicarea ro
lului educativ al literatu
rii. Dar principiul partinității 
obligă să se ia poziție împo
triva oricărei îngustimi, împo
triva scolasticii, a dogmatismu 
lui; el cere să se țină seamă 
profund ide natura creației ar 
ti slice.

Indicațiile partidului cheamă 
Înainte, spre adevărul vieții, 
spre o înaltă desăvârșire artisti
că, 'tar formulele vulgarizatori 
lor trag înapoi. Luînd drept 
bază tezele științifice despre 
tipic, critica trebuie să demaște 
și să lichideze toate formulele 

' vulgarizator iilor.
Nu trebuie să uităm că, defi

nind realismul soci,afet ca me
toda de creație a literatu
rii și a criticii literare 
sovietice, partidul a opus a- 
ceastă formulare formulei ab
stracte despre materialismul 
dialectic, oa metodă de creație, 
formulă răspândită de naippiști. 
Formula nappiistă ne abătea de 
la sarcinile concrete, de la spe
cificul artei și ta ciudla aparem- 
talui. ei caracter ortodox era 
pătrunsă de dispreț fiață de ori

ginalitatea artei, dispreț străin mar
xismului.

Disprețul vulgarizator față de artă 
se dezvăluie din ctad ta ctad, ba in 
unele cărțulii și broșuri primitive, ba 
în articole de ziare și reviste, 
care lucrarea este lăudata pentru te
mă, pentru actualitate, iar calitatea ar
tistică este considerată ca fiind un e- 
lement de mică importanță. Ecoul a- 
cestor tendințe s-a făcut auzit, de pil
dă, in articolul redacțional apărut în 
„Literaturnaia Gazeta" despre romanul 
lui F. Pamfiioirov „Măicuța Volga".

La noi există mulți cară privesc pro
blemele ta mod simplist, gata să lau
de lucrările pentru actualitatea temei, 
pentru autenticitatea materialului.

Fără să vreau, îmi aduc aminte de 
cuvîntul unui orator la primul nostru 
Congres. Oratorul care se afla la tri
bună a fost deodată întrerupt de zgo
motul unor aplauze furtunoase. Orato
rul era fericit, surîdea, se înclina, dar 
nu cuvtatol lui era aplaudat — 
spatele lui, cu statura sa înaltă, A. 
Gorki se îndrepta spre locul lui 
prezidii um.

Nu trecem noi dare orea repede 
seama noastră meritele epocii, 
tele mărețelor noastre timpuri....

Viața este uriașă și minunată și 
pentru a o întruchipa în imagini de o 
valoare profund realistă sînt 
cesare 
rupte,

în

in 
M.
în

pe 
meri-

ne- 
eforturi creatoare neîntre- 
un studiu încordat, însuși

rea moștenirii clas’ce. Incurajînd o 
concepție superficială, orirnitivă asupra 
vieții și artei, eliminînd problemele 
măiestriei, ale desăvârșirii artistice, so
ciologismul vulgar aduce daune se
rioase literaturii sovietice.

Estetismul idealist și sociologismul 
vulgar sînt strîns legate între ele. 
Estetizanții speculează viciile primiti- 
vișifilor, vulgarizatorii se maschează în
dărătul luptei împotriva estetismului. 
Sprijinindu-se reciproc, se alimentea
ză reciproc. Literatura sovietică merge 
pe drumul ei, lichidând toate devierile 
de tot felul de la realismul socialist.

iii. Critica și viața
afuritateia crescândă a criticii și 

. - a‘ 
s-au ■ oglindit în 
făuritorilor lite- 
M. Gorki și V. 
în limba rusă, 
douăzeci de arii, 
despre Gorki și

M.a.utiri'Dareia crescmoa -a armeni 
istoriei literare și greuită'țiile

x cesteii creșteri 
lucrările consacrate 
naturii sovietice — 
Miafakovski. Numai 
intr-un interval de 
au apărut 169 cărți 
102 cărți despre Maiakovski. Uniunea 
Scriitorilor Sovietici împreună cu In
stituitul de literatură universală al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. a 
purtat discuții largi despre aceste o- 
pere. Cea mai rodnică a fost discuția 
despre operele consacrate tai Miaiiia- 
kovski.

In discuțiile despre cărțile consacra
te lui Maiakovski noi am avut de lup
tat cu un punct de vedere îngust și 
sectar asupra creației celui mai bun 
și talentat poet al nostru, punct de 
vedere prin care creația iui era sără
cită și încorsetată ta scheme primitive. 
Criticarea tezelor false, ascuțita încru
cișare a ideilor ce se înfruntau într-o 
discuție creatoare, liberă, au oferit 
multe elemente pozitive pentru înțe
legerea mai adîincă a poeziei lui Ma
iakovski,

Discutareia lucrărilor dedicate lui M. 
Gorki s-a desfășurat sub semnul unei 
mai adânci interpretări a operei mare
lui scriitor, sub semnul analizei multi- 
latenaile a bogăției artistice, a bogă
ției de idei a operelor sale. In cursul 
discuției au fost criticate tendințele 
primitiv-sociiologiste în analizarea 
moștenirii lui Gorki. In cîteva lucrări, 
folositoare ta ansamblul lor, (a lui 
A. Miasmikov și a lui A. Volkov) ima
ginile create de scriitor eriau prezenta
te adesea doar ca ilustrații ale unor 
anumite idei sociiale.

Gorki este un mare scriitor; el nu 
a expus marxismul într-o formă lite
raturizată, ci a zugrăvit noii aispecte 
ale vieții poporului. Analogiile meca
nice se substituie analizei felului ta 
care Gorki a oglindit Intr-un chip nou 
lumea, a felului în care, cu mijloa
cele artei, a dat un răspuns proble
melor vieții.

In ultima vreme au apărut o serie 
de lucrări dedicate creației celor mai 
die seamă scriitori sovietici. Intre al
tele sînt lucrări ca acelea de B. Brai- 
niinia despre K. Fedin, de V. Scerbina 
despre A. Tolstoi, a lui M. Kuznețov 
despre I. Krimov, a lui A. Volkov și 
V. Ruritenkov despre A. Serafimovici, 
a lui I. Lukin despre M. Șolohov și 
A. Makarenko, a lui V. Perțov și A. 
Metcenko dleisipre V. Maiakovski, a cri
ticului T. Trifonova despre I. Ehren
burg, a lui E. Naumov și V. Ozerov 
despre D. Furmanov, a lui V. Kova
liov despre L. Leonov și altele. Tre
buiesc semnalate de asemenea lucră
rile criticilor B. Jghenti, A. Tarasen
kov, V. Druzin, M. Klimkovici, S. 
Krîjanovski, E. Kniipoviiai, V. Smir
nova, A. Grigulis, K. Korsakas, A. 
Kuciar și altele.
_Originalitatea scriitorului este lega

tă de descoperirile artistice pe care 
le-a realizat, de noile domenii ale 
vieții, de noii eroi, pe care i-a adus în 
sfera atenției noastre, de acele mari 
domenii poetice pe care el le-a defrișat 
pentru popor și pentru omenire.

In lucrările cele mai realizata ale 
criticilor, noi vedem creația scriitoru
lui, urmărită în unitatea dintre con
ținutul de idei și forma artistică, 
în dezvoltarea ei, ca de pildă, în căr
țile criticului B. Brainina despre Fe
din, a lui L. Skorino despre Bajov, a 
lui E. Surkov despre Treiiiov și altele.

Partidul a demascat „teoria" falsă 
a lipsei de conflict. Mulți critici au 
ajutat această pseudoteorie să-și e- 
xercite influența ei ucigătoare asupra 
vieții literaturii. Această „teorie" rare
ori s-a manifestat deschis, cu viziera 
ridicată. Nu vom găsii aproape deloc de
clarații directe și susținute împotriva 
înfățișării conflictelor, împotriva zu
grăvirii fenomenelor negative. Dar în 
aprecierile concrete, în observațiile for
mulate^ s-ar părea după unele detalii 
și după unele cazuri particuiliaire că se 
promova tocmai acest punct de ve
dere.

Astfel, A. Belik și G. Lukanov J-au 
reproșat lui P. Pavlenko, că în roma
nul său „Fericirea", după spusele loj 
,,a opus lui Korîtov, seoretairull co
mitetului raional „rămas în spatele 
frontului", pe ostașul Voropaev. Zu
grăvirea unor asemenea conflicte drept 
tipice ne îndepărtează de adevăratei'’ 
contradicții ale realității noastre".

Dair la Pavlenko opoziția (ciuwtat fa
vorit al unor critici) dintre Voropaev 
și Koritov nu e opoziția unui ostaș 
față de cel rămas ta spatele frontului, 
ci aceea dintre un creator față de un 
formalist birocrat. Criticul însuflețit 
de spirit partinic era dator să spună : 
— Tovarăși scriitori, opuneți cu cu
raj oameni cu inițiativă, bine orien
tați, creatori partinici, celor cu spiirit 
Funcționăresc, șefilor necorespunzători, 
birocrațiilor anchilozați și nu vă fie 
teamă că uhiii vor spune că cineva o- 
puine cuiva, ceva.

Nu treibuie atenuată incompatibilita
tea dliintre spiritul inovator și anchilo
zare, dintre creație și indiferența func
ționărească. Statul nostru, Partidul 
Comunist, poporul nostru opun cu a- 
devărat forțele creatoare și proaspete 
ale poporului—tuturor anchilozaților și 
înapoiaților. Fără o asemenea opunere 
este imposibil să învingi ceea ce este 
anchilozat și înapoiat!

Critica prudentă se teme cel mai 
mult de cuvîntul viu, de expresia ne- 
șablonizaită. Ea ar vrea să niveleze 
opera literară, ca ps o planșetă t

In romanul lui E. P&povkta „Fami 
lia Rubaniuk", organ zatoru.l de partid 
Vilafkta intră ta tranșeea miitrailiariliar :

— Ei, șoim'lor! Ce, ați prins mu 
cega! ? glumește el.

Pe marginea acestor cuvinte, unul 
din oritiicii a spus cu disipreț: „Așa se 
poartă el cu oamenii care au trecut 
prin momente grele în decursul lup
telor de apărare. Asta e un „petrecă
reț" căruia nu-i pasă de nimic". (S. 
ivanov „Vecerniaia Moskva").

Nu putem vorbi de vulgarizare, de 
schematism doar ca trăsături aparți
nând trecutului. Iată, in fața noas
tră avem articolul lui B. Platonov 
„Unele probleme ale criticii literare", 
publicat parcă special pentru Congres 
în nr. 12 al revistei „Zvezda". In a- 
cest articol, ta mare parte confuz, B. 
Platonov se năpustește îninotriva lui 
L. Leonov și a eroului său din ro
manul „Pădurea rusească" — Vihrov.

După părerea lui, Vihrov este un 
om superstițios, pe cînd Belinski spu
nea doar că poporul rus este un po
por ateu, căruia îi este străină exal
tarea mistică. După cum afirmă cri
ticul, în caracterul lui Vihrov „apare 
evident acea exaltare mistică pe care 
acum un secol Belinski a negat cu 
hotărîre că ar fi proprie Tușilor."

In continuare aflăm că în textul lui 
Leonov „există o prezentare accen
tuat mistică a forțelor naturii", că o 
comsamoli'stă, Polia, se găsește „în 
puterea senzațiilor și percepțiilor mis
tice"; este criticat și Vihrov pentru 
„panteismul mistic".

Nu putem să nu regretăm că auto
rul articolului nu înțelege un lucru e- 
lementar, anume imaginea literară, că 
nu are nici măcar simțul umorului. 
Important este aici faptul că nici re
dacția revistei „Zvezda" nu are aceste 
calități absolut necesare. Trebuie să 
menționăm că articolul începe cu cele 
mai vehemente tirade diespre partinita
te. Dar partinitatea înseamnă profun
zime, lărgime, claritate ideologică, ca
racter nobil, umanism, iar în articolul 
lui B. Platonov partinitatea este înlo
cuită prin folosirea tonului ridicat și 
prin proces de intenție.

O activitate deosebit de dăunătoare 
a criticilor precauți s-a caracterizat prin 
faptul că teama de a zugrăvi lupta din
tre vechi și nou, tendința de a netezi 
asperitățile, de a ocoli greutățile vieții, 
de a prezenta cîmpul activității eroilor 

neted oa un parchet, — au fost pre
zentate drept manifestării de înaltă 
principialitate, conștiință și partinitate. 
Cei caire poleiau realitatea s-au îm
păunat cu veșmintele celei mai înalte 
principialități; ei luptau, piasă-mi-te^ 
împotriva prezentării denaturate a chi
purilor oamenilor sovietici, diar de fapt, 
în ciuda tuturor cerințelor și indicați
ilor piairtidiUluii, erau petntau prosperita
tea de paradă, pentru tocirea ascuți
șului în lupta împotriva lipsurilor.

De ce partidul a putut să dezvăluie 
lipsurile unei serii de cărți ale unor 
scriitori de-ai noștri fruntași ? De ce 
partidul a putut demasca „teoria" lip
sei de conflict, teorie dăunătoare, ca
re a frînat creșterea literaturii ? Pen
tru că, ta primul rînd, el cunoaște în 
profunzime Viiațai, înțelege tendințele 
firești ale dezvoltării ei, llieigiille creș
terii ei. Critica noastră nu are sufi
cientă încredere în aprecierile făcute 
din punctul de vedere al vieții, nu înțe
lege destul de profund conflictele de 
viață.

Viața, realitatea nu ne permit să 
îndulcim, să netezim contradicțiile și 
conflictele. Frica de conflicte, care se 
mai simte ta literatură și critică dău
nează dezvoltării literaturii.

Cunoașterea societății a permis ma
rilor critici să aprecieze just și să pre- 
vadlă soarta multor opere și a eroilor 
care le populau. Cînd Beliniski a ci
tit „O poveste obișnuită" de Goncea- 
rov, el a găsit anumite trăsături, reale 
in Aduev cel tînăr și apreciind că ac
tivitatea acestui personaj în condițiile 
vieții^din capitală nu este destul de 
tipică, a scris: „Autorul ar fi avut 
mai degrabă dreptul să-și lase eroul 
sa mucezească ta sălbăticia sătească, 
ta apatie și lene..." Aceste cuvinte au 
fost scrise cu 12 ani înainte de apa
riția lui „Oblomov", dar ele l-au prezis 
pe „Oblomov" !

Deseori critica este învinuită de ca
racter publicistic. Dar dacă sub no
țiunea de caracter publicistic nu se 
înfe'eige vorbăria seiaicăi, considerații 
generale, ci o preocupare pasionată, 
profundă pentru actualitate, pentru fe
nomenele vieții, — un asemenea carac
ter publicistic sporește posibilitatea de 
apreciere a meritelor realiste ale ope
relor dte artă. Acesta nu numai că nu 
contravine unei anialize estetice subtile 
ci, dimpotrivă, ajută înțelegerea mai 
dleiplină a felului în care viața își gă
sește reflectarea în creația lite-ară în
tr-o formă artistică proprie. Un exem
plu bun în această privință sînt artico- 
'ele publicate nu demult în „Znamia" 
ale lui V. Ermilov despre I. Krîrrtov 
și A. Makarenko.

Noi avem toarte puține articole ca
re ridică proMeme generale și îm
brățișează o serie de lucrări cu o 
tematică comuiniă pentru a le analiza, 
articole care să arate succesele și lip
surile ta elaborarea artistică a unei 
teme, care cercetează trăsăturile co
mune ale unor lucrări sau, dimpotrivă, 
analizează prin ce se deosebesc ele. 
Critica caire îniregiistreiaiză fără a -avea 
□ concepție- largă asupra dezvoltării 
literare^ nu este capiaibillă să influen
țeze nici cititorul, nici scriitorul. ■

Trebuie să ridicăm problema perso
nalității criticului. Criticul este un scri
itor și un activist social care pă
trunde în viață cu tot arsenalul talen- 
f uil-ui și al cunoștințelor luiptătoiruiluii 
pentru linia partidului, nu un om de 
cabinet care trăiește în lumea îngustă 
a intereselor profesionale. Trebuie să re
cunoaștem că Uniunea Scriitorilor și 
organele sale s-au îngrijit nuțin de 
personalitatea criticului, au făcut pu
țin pentru a scoate critica de pe pla
nul secundar ta care ea se mai gă
sește Și azi, pentru a întări spiritul 
combativ, pentru a ap ro m a pe critici 
de realitate.

iv. Critica și proble
mele măiestriei * 11
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scuză, iiar despre oafllități :—’ grandiloc
vent. Astfel a saris, de pildă, A. ■ T<ri- 
poilski despre A. Komefctak, L. Laza
rev despre K- Simonov, T. Trifonova 
despre I. Ehrenburg.

In 1886, ântr-o revistă de umor 
„Oskolki" s-a tipărit o notă «Scară 
ierarhică literară». Autorul notei se 
întreba ce s-ar întîmpla dacă scriitori
lor ruși care trăiau atunci li s-ar da 
ranguri corespunzătoare cu meritele 
lor.

Lev Tolstoi și Gonciearov ar fi fost 
consilieri secreții, SalKlkov-Scedirta și 
Grigoriev ici consilieri de stat activi, 
Maikov, Garșin, Gle'b Usjptenski — con
silieri. de colegiu, Korolenko și Gor- 
ibutnov — consilieri die curte, Albov și 
Șpaginski ar fi ajuns consittarii titu
lari ; Apuhtin — secretar de colegiu, 
iar Mtaslki — la registratura cole
giului.

■ Această notă ironică semnată cu 
pseudonimul „Omul fără splină" era 
scrisă de A. P. Cehov. Cehov ironiza 
scara ierarhică ta literatură, ploco
nirea mit-burgheză în fața rangurilor. 
Și trebuie să recunoaștem că gluma 
,,omului fără splină" se cam potri
vește astăzi și criticii noastre.

Căci însăși prețuirea publică oare ar 
fi trebuit să sitlimulleize lupta pentru o 
înaltă măiestrie, a fost folosită de 
unii în vederea creării unei originale 
scări ierarhice a rangurilor, pentru a 
face jinele opere imune criticii.

Scările ierarhice de orice fel nu fac 
altceva decît să împiedice crearea unor 
criterii cu adevărat înalte în aprecie
rea lucrărilor d'e artă.

Marea, vină a criticii față de lite
ratură și cititori constă în aceea că 
ea a luptat insuficient pentru criterii 
înalte, le-a apărat inconsecvent și a 
făcut cu ușurință concesii. Astăzi s-au 
tăcut concesii actualității temei, inline 
•— vechilor merite ale scriitorului, poi- 
mîine activității lui obștești, ș.a.m.d. 
Unui scriitor i s-a făcut o concesie 
pentru a nu-.l jigni prin, compararea 
cu altul, iar ostai de-al treilea 1 se 
•a>pl:ca de la sine criteriul mitaim.aâ'izant 
aplicat primilor doi...

Uneori se crede că înălțimea cri 
teriilor artistice se exprimă In capa
citatea de a vedea și. găsi lipsuri * în 
lucrare. Este nejuisit. înălțimea crite
riilor _ se exprimă în primul rind în 
capacitatea de a vedea meritele lu
crării. In aceasta rezidă cea- maii grea 
sarcină a criticii. Cel mai ușor lucru 
e să găsești lipisiuri mai mult sau mai 
puțin esențiale: ele există ta fiecare 
lucrare. Este incomparabil mai greu 
să determini prin oe este bună lucra
rea, ce este în ea cu adevărat poetic ; 
aici este necesară și o privire sigură, 
și convingere, și gust subtil.

In fața aoestei sarcini, critica se o- 
prește de celle mai multe ori, vădind 
incapacitatea de a definii originalita
tea unui scriitor. Ea niu-și exprimă cu 
hotărâre părerea cu privire la origina
litatea vieții, a relațiilor dintre oa
meni, a oaractereiloir prezentate de ar
tist conștiinței noastre și despre ori
ginalitatea măiestriei scriitoricești.

Iată, de pildă, T. Trifonova în căr
ticica ei despre I. Ehrenburg, apre
ciind just publicistica lui Ehrenburg 
scrie în continuare desipre compoziția 
romanelor sale :

„Pentru Ehrenburg și în publicistică 
și în romane — îndeosebi în „Fur
tuna" — structura compozițională este 
unul din elementele hotărâtoare. Com
poziția „Furtmei" reproduce cu mai 
mare amploare principiile structurii 
compoziționale a articolelor sale pu
blicistice".

Dar compoziția publicistic’! are par
ticularitățile ei. Dacă romanul este 
construit după același pirindipiiu ca și 
un articol înseamnă că pentru roman 
principale nu sînt chipurile oamen’lor, 
relațiile lor reciproce, dezvoltarea ca
racterelor, cu ’alte cuvinte mu avem de 
a face cu iproză artistică. Din feri
cire nu se întîmplă astfel. Din fericire 
„Furtuna" este literatură, proză, ro
man și nu publicistică; criticul este 
atras de comparații superficiale, lăstari 
înlături ceea ce este principal și ho- 
tărîtor.

I. Grinberg ta cartea sa „Nikolai 
Tihonov" nu a izbutit să ne prezinte 
dezvoltarea .ideologic-artistică a poe
tului. Aceeași lipsă este .proprie și 
cărții lui E. Usievici „Vanda Vasiliev- 
skaiiia".

Pentru dezvoltarea literaturii sovie
tice, măiestria limbii are o însemnă
tate excepțională. După discuția des
pre lingvistică au apărut în reviste o 
seamă de articole. In lucrările de cri
tică au început să fie analizate mai 
amănunțit particularitățile limbii scri
itorilor. Dar cotitura nu a fost conso
lidată. După puțin timp lucrurile și-aiu 
reluat cursul anterior și observațiile 
fugitive despre limbă au reînceput să-și 
ocupe obișnuitul loc modest de la 
sfîrșitul articolelor de critică.

Nu putem lupta ta literatură împotri
va cenușiului, primitivismului fără a 
lupta împotriva cenușiului și primiti
vismului ta limbă. In- lucrările die cri
tică putem găsi observații, deseori ju
dicioase, dar aproape că nu vei găsi 
o analiză a ansamblului mijloacelor de 
expresie atee de scriitor, priceperea 
de a dezvălui originalitatea individua
lă a stilului, cu alte cuvinte pricepe
rea de a înțelege însemnătatea limba
jului ca o categorie estetică.

Celor mai bune lucrări ale litera
turii sovietice le sînt străine naturalis
mul, copierea mecanică a greșelilor 
din vorbire, media statistică cenușie, 
corectitudinea impersonală și platitu
dinea. Lupta pentru bogăția și origi
nalitatea limbii este o importantă sar
cină a criticii.

Critica este și ea un gen al creației 
literare. înțelegerea profundă a spe
cificului artei, simțul dezvoltat al fru
mosului, gustul artistic — acestea stat 
condițiile fără de care nu poate exista 
critica I Uitînd câ critica este un gen 
deosebit al creației literare, noi uităm 
îndeosebi faptul că în critică este im
portant nu numai oe se spune, dar 
și cum se spune. Critica este chema
tă să lupte împotriva cenușiului și 
plictiselii din cărți, dar oare criticii în
șiși nu fac abuz de permisiunea, caire 
nu le-a fost acordată de nimeni, de a 
scrie cenușiu, plictisitor, palid ?

Cu toții ne amintim de versurile lui 
Maiakovskl:

i
Ulița se strlmbă, mută,

nu are cu ce să vorbe- că, să țipe I

Istoricul literar A. Volkov interpre
tează aceste versuri pline de poezie, în 
sensul lor direct și practic: Maliakov- 
ski și-a pus ta față sarcina de a .la o 
limbă „străzii oare nu poate

(„Studii despre literatura rusă de te 
sfârșitul sec. XIX șl începutul «ec. 
XX", pag. 567).

Articolele lui Belinski sau Dobroliu
bov erau străbătute de umor și pa
tetism ; o analiză serioasă se termi
na cu o încheiere aforistică ; articolele 
purtau amprenta înflăcărării, tempera
mentul se simțea din plin. Și cit de 
variate erau formele lucrărilor scrise 
de clasicii criticii noastre! Când 
Scadirin a trebuit să demaște esența 
conservatoare a romanului „Kneazul 
Serebri>anîi“ de Alexei Tolstoi, el a ti
părit în revista „Sovremeniik" o recein- 
ziie-pairodie, .anunțând că autorul ei este 
uni învățător bătrîn ieșit la pensie, care 
de mult a predat literatura la un corp 
de cădeți. Învățătorul ieșit la pensie, 
un om înapoiat, ridica în Slăvi pasa
jele cele mai inconsistente și false 
ale romanului, și cititorului îi apăreau 
limpede lăturile slabe ale lucrării. Și 
pentru a sublinia mai puternic „temei
nicia" acestor laude, în nota redacției 
se anunța că laiutaruil recenziei a su
combat în urma unui atac de piaanallii- 
ziie fără a-și putea isprăvi lucrarea.,.

Clasicii criticii noastre au știut să-și 
exprime într-o formă vie, impresiomaini- 
tă, convingerile intime, să-și împăr
tășească aspirațiile literare și să pună 
întrebarea: cînd v.a sosi, în sfârșit, 
ziua cea adevărată... Dar cuim stăpî- 
neau ei arma polemicii în luptele ideo
logice cu adversarii lor !

Tonul egali, liniștit, oare nu cu
noaște nici patos, nici ironie, rațio
nalismul sec, ariditatea specifică re
feratelor oficiale, trăsături proprii mul
tor articole, nu sînt compatibile cu a- 
cea critică combativă, pasionată, care 
susține cu drag ceea ce e nou, care 
atacă cu energie pe adversar, cum de 
fapt și trebuie sa fie critteă literară 
sovietică.

Critica sovietică are un minunat to
varăș de luptă și ajutor — cititorul. 
Adeseori noi uităm de el, însă dacă 
vom analiza cu atenție scrisorile citi
torilor, părerile îor exprimate în ca
drul întâlnirilor cu scriitorii și dacă 
vom lăsa la o parte unele observații 
nejusfe — vom avea în fond o minunaiă 
exprimare a dragostei, înțelegerii și 
exigenței poporului față de literatură. 
Revistele și gazetele noastre trebuie să 
studieze mai din pilim aceste minuna
te documente, iar pentru edituri ar fi 
timpul să se gîndească să editeze; 
afară dte cărțile criticilor literari, și 
cărți cu scrisorile cititorilor. I. G. 
Ehrenburg a spus aici că „Literatur- 
naia gazeta" n-a publicat scrisorile ci
titorilor care au apreciat nuvela lui. 
Dar din trecerea tai revistă a scrisori
lor cititorilor publicate ta „Literaturna- 
ia gazeta" despre nuvela „Dezghețul", 
se desprind ambele puncte de vedere 
— atît punctul de vedere al citito
rilor cărora nu le-a plăcut nuvela, cît 
și punctul de vedere all cititorilor 
oare au susținut-o. In această trecere 
ta revistă ,a scrisorilor se vedea că ma
joritatea autorilor lor au avut o ati
tudine critică față de nuvela „Dez
ghețul". Totoidată s-a spus că „există 
și multe scrisori, ai căror autori po
lemizează cu articolul lui K. Simonov 
și arată contribuția pozitivă a nuve
lei „Dezghețul", o operă în care sînt 
puse probleme aoute". In această tre
cere ta revistă au fost publicate scri
sorile cititorilor I. Timofeev — care 
a contestat articolul tai K. Simonov— 
V. Ejov, Rovenisiki, Borisov, Braghineki, 
Povoloțki, Cecik. Au predominat scri
sorile oare au criticat nuvela — dar 
ele au predominat și ta poșta redac
ției.

La aceasta putem doar adăuga că
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autorii scrisorilor, chiar cei care cri
tică cu asprime „Dezghețul" au apre
ciat mult, totodată, meritele lui I. G. 
Ehrenburg față de literatura sovietică 
și și-au exprimat convingerea că scri
itorul va crea opere noi, demne de ta
lentul lui și de locul lui în literatura 
sovietică.

v. Locul criticii
în munca noastră

Uniunea scriitorilor sovietici poar
tă toată răspunderea pentru 
lipsurile serioase ale criticii. Șl 

acum critica rămâne pe ultimul plain 
în viața Uniunii scriitorilor. De fap
tul că .adeseori oritica este pasivăi, și 
nu dă dlovadă de inițiativă, nu dă 
tonul, că nu poate fii stimată pentru 
profunzimea și claritatea aprecierilor, 
pentru curajul și țelul bine' deferiminiat 
în punerea problemei'or — pentru toate 
.acestea stat yinovaiți înșiși criiticii. 
Dar trebuie să spunem că Uniunea 
Scniiiitoriilor și redacțiile organelor die 
presă ale Uniunii, nu se prea îngri
jesc de dezvoltarea criticii și dte locul 
ei ta munca comună.

„...Talentul de critic este rar, dru
mul lui este lunecos și periculos", — 
spunea Belinski. Critica cere atenție și 
sprijin. Cu toate acestea, rolul criti
cii și tocul ei de azi ta reviste și ga
zete se aseamănă cu rolul și locul 
unei rude sărace. Locul rezervat cri
ticii este vădit' insuficient. Această si
tuație ta rubricile de critică nu poate 
fi tolerată. Aceste rubrici trebuie să 
dea tonul revistei ta multe privințe, 
să-i determine înfățișarea. In reviste 
trebuie să-și găsească loc și articolele 
teoretice cu privire la problemele ge
nerale ale artei și expunerile cu ca
racter de trecere ta revistă, și recen
zii asupra cărților noi. In fiecare nu
măr de revistă, rubrica' de critică tre
buie să aibă 6—8 și chiar mai multe 
coli de tipar.

Nenorocirea e câ noi ne-am împă
cat cu acest nivel de muncă al criti
cilor și cerințele față de cnitiică sîmit 
scăzute, far în viața Uniunii scriitori
lor ea nu are drepturi egale cu cele
lalte sectoare.

Se consideră firesc faptul că scri
itorii publică culegeri de poezii și po

vestiri. Culegerile, însă, de articole 
critice aproape că nu se editeaiză la 
noi.

La plenara a XlII-a a conducerii 
Uniunii scriitorilor sovietici nu s-a recu
noscut necesitatea unor culegeri de ar
ticole critice. S-a arătat că criticii 
trebuie să aștepte cu editarea cule
gerii de articole „pînă le va culege 

în locul lor însuși publicul", după 
cum a spus A. Fadeev. Dar de ce 
nu apelăm la public cînd este vorba 
de culegeri de poezii, povestiri siau 
opere dramatice ? Credem că redac
torii editurilor și chiar criticii pot da 
aici ajutor publicului. In ultimii ani 
s-ar fi putut edita culegeri die arti
cole ale lui F. Gladkov, S. Mairșak, 
A. Fadeev, K. Simonov, M. Bajan, V. 
Ermilov, V. Smirnova, A. Makarov, 
E. Knipovici și ale altor scriitori și 
crltitei.

In cadrul discuțiilor oaire s-au dle®-

fășurat înainte de Congres s-a pus 
în discuție problema unei reviste spe
ciale de istoria și teoria literaturii. 
Necesitatea unei astfel, de reviste este 
indiisouitaibilă. Credem că o iiwiiistă 
consiacrată problemelor de teorie și is
torie literară asemănătoare să zicem 
cu revista „Probleme de istorie", care 
să clarifice cele mai importante pro
bleme generale ale literaturii sovietice 
actuale și ale literaturii străine, tre
buie să fie creată ca organ al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. și al 
Uniunii Sariitoriilar Sovietici.

Trebuie să discutăm și problema 
formelor de muncă cu criticii și a for
melor die participare a criticilor la 
munca Uniunii Scriitorilor.

Intr-o vreme a fost lichidată sec
ția de critică din cadrul Uniunii scri
itorilor eu scopul de a face pe cri
tici să participe la activitatea secți
ilor de creație ale scriitorilor. Aceas
ta a fost o hotărâre neoesară pentru 
lichidarea cairiaioterutai preia închis, de 
castă, al criticilor.

Viața dovedește necesitatea de a 
găsi acele măsuri, care, pe lingă par
ticiparea criticilor la munca secțiilor 
de prozatori, poeți și dramaturgi, să 
permită și rezolvarea problemelor pro
fesionale privind activitatea propriu 
zisă a criticilor. Criticii au interesele 
lor profesionale, au problemele tor 
oare mu pot fi rezolvate în cadrul al
tor secții. Uniunea Scriitorilor aproa
pe că n-a convocat separat pe critici 
și nu s-a iiniteiesat de munca tor. Co
misia de critică a muncit slab și in 
mod sectar în toți acești ani. Res
tructurând munca comisiei de critică 
și aprofundînd problema formelor de 
steîngere la un loc a criticilor, vom 
ști să conducem mai bine cadrele de 
critici.

A fost o minunată tradiție a lite
raturii ruse ca scriitorii să scrie ar
ticole de critica. Noi nu respectăm 
cum trebuie această tradiție. Putem 
indica multe articole interesante, 
oare pun problemele ta mod creator, 
ale lui A. Fadeev, M. Bajan, A. 
Surkov, S. Mairșak, K. Simonov, 1. 
Ehrenburg, V. Saianov, A. Upit, K- 
Krapiva, M. Isakovski, V. Kocetov, 
N. Gribaciov, M. Auezov, F. Gladkov, 
M. Șaghinian, Ș. Dadiani, V. Lațis, 
A. Korneiciuk, N. Tihonov și ale al
tora; dlar ta' general, scriitorii nu 
stat încă suficient de activi în dome
niul criticii.

Situația activității criticilor ne în
grijorează serios. Din 230 critici din 
Mosicova, activează în presă mai mult 
sau mai puțin regulat 90. Un număr 
de aproximativ 50 die critici din Mos
cova, n-au publicat nici o lucrare timp 
de cîțiva ani. O situație asemănătoa
re avem la Leningrad —• unde din 
60 de critici, doar 6—7 își publică în 
presă mai mult sau mai puțin regulat 
lucrăriilie — la fel în Ucraina, ta Geor
gia...

Problema noilor cadre de critici se 
pune cu toată ascuțimea ei. In ulti- 
mul timp au publicat lucrări intere
sante, deși, fără îndoială, nu lipsite 
de scăderi, criticii N. Șamota, V. 
Ozerov, M. Kuznețov, L. Novicenko, 
Z. Paipemîi, E. Surkov, G. Lomidze, 
A. Turkov, A. Voskecean și alții. Și 
cu toate acestea completarea cadrelor 
de critici s*e face extrem de încet. 5' 
nesisitematic. In ultimii ani, în Uniu
nea Scriitorilor au fost primiți doar 
cîțiva critici și tatodlată, există o ten

dință nejustă de a nu primi în Uniu
ne decît pe autorii de volume de stu
dii literare și de a respinge, pe moti
vul formal că ei 
prii, publicate, pe 
articole critice de sine sitătătoia-re, care 
pun problemele literaturii actuale în 
mod creator.

Principala lipsă, însă, constă în 
faptul că noi facem puțin pentru edu
cația ideologică și pentru dezvoltarea 
creatoare a criticilor, pentru crearea 
unei atmosfere de creație normale.

La unii critici tineri se constată e- 
zitări și greșeli. Vom aminti în trea
căt de articolele lui M. Scegilov, un 
om talentat, die o inteligență vie, dar 
care a plătit tribut influențelor estetis
mului. Aceasta dovedește că atunci 
cînd nu exercităm noi influența cu
venită asupra tineretului, oînd nu-1 
îndrumăm noi, atunci se manifestă 
altfel de influențe, cele străine.

Nu putem spune că la noi criticii 
nu sfat criticați. Ei stat criticați, poa
te, une&ri chiar cu prea multă ardoa
re, ei nu siînt feriți de enervarea auto
rilor „jigniți" și, adeseori, fiecare sllă- 
biaiune este explicată -prin reaua 
voință a criticului. Adeseori această 
critică este neîntemeiată și nu indică 
țeluri precise. O astfel de critică uni
laterală a avut loc, de pildă, la con
gresul scriitorilor din Bieilorusiia. In 
raportul lui P. 
obiectiv dlespire 
druil diiscuițiilor 
damnat oritica, 
neîntemeiate.

Stat și cazuri 
greșeli, dar nu 
facem ca tovarășul criticat să-și în
drepte prin muncă greșeala făcută.

Nu se poate să nu ne îngrijoreze 
faptul că tnulți critici se îndreaptă 
spre catedră, spre studiul istoriei li
teraturii și sa îndepărtează de partici
parea activă în lupta literară. Nu 
putem să nu condamnăm pe uni cri
tic care pleacă tatr-un sector „nepe- 
rioulos", „liniștit" —- critica și liniș-, 
tea cu greu pot fi compatibile. Dar 
nu putem să mu spunem că și Uniu
nea Scriitorilor este vinovată de fap
tul că s-a creat această situație. Cel 
mai ușor lucru este să risipim cadre
le de critici, trebuie însă să-i adu
năm, să-i unim ou perseverență și 
fermitate 1 Sîntem pentru o atitudine 
gospodărească, plină de grijă a cri
ticii față dte ‘ '
o atitudine 
critică!

In salutul
Congresului nostru se vorbește despre 
lipsurile esențiale ale literaturii noas
tre și în special, se arată că :

„Rămîn încă serios în urmă criti
ca literară și știința literaturii rcare 
sînt chemate să prelucreze bogata 
moștenire a scriitorilor clasici și să 
generalizeze experiența literaturii so
vietice, să contribuie la creșterea ideo. 
logică și artistică a literaturii noastre".

n-au volume pro- 
aiutoriii a zeci de

Brovka s-a vorbit 
critică, dar în oa- 

scifiiijtoriiii .au con- 
aducîndlu-i acuzații

cîtnd criticăm pentru 
ne gândim cum să

literatură; sîntem pentru 
plină de grijă față de

C.C. al P.C.U.S. adresat

Din această indicație trebuie să tra
gem toate poli aluziil e.

Critica trebuie să fie și pe viitor 
îndreptată cu toată puterea împotri
va a tot oe este străin și putred, îm
potriva influențelor ideologiei bur
gheze. Grijă serioasă pentru dezvol
tarea și creșterea literaturii și perfec
ționarea măiestriei artistice, intransi-

S'a combativă față de tot felul de 
turări ideologice — aceasta este, 
ta fond, sarcina unică și complexă 

a criticii.
Să privim spre ziua de mime a cri

ticii noastre. Dar să ne înțelegem de 
la început: nu va fi nici un fel de 
'dilă, nu va fi nici o critică de sa
lon — vor fi discuții, deosebiri de 
opiinii, vor fi ciocniri de păreri, de 
aprecieri, de puncte de vedere, dar a- 
cestea vor fi discuții Însuflețite de 
dragoste pentru dezvoltarea litera
turii.

Prevedem o literatură sovietică mult 
mal dezvoltată, care a dat poporului 
și întregii omeniri multe opere noi, 
minunate: romane, nuvele, drame, 
poezii.

Și mai prevedem un demn tovarăș 
de luptă al literaturii, prieten inteli
gent și talentat «1 scriitorului și ci
titorului — critica literară, care a

ocupat un loc de onoare ta viwța spi
ritual ă a societății noastre.

Această sarcină nobilă poate fi 
realizată: avem în domeniul criticii oa
meni talentați caire-și 'ubesc profe
siunea, avem o literatură măreață a 
cărei experiență permite criticii să se 
dezvolte în toată puterea ei, avem 
o moștenire artistică din cele mai 
bogate și avem învățătura înțeleaptă 
a marxism-leninismului care ne lumi
nează calea.

Dezvoltarea criticii este o proble
mă a noastră a tuturor, 
care s 
tît creatorii și criticii, cît și intelec
tualitatea noastră, poporul nostru.

Să pornim deci, ta mod unit și 
susținut, la realizarea acestei opere 
comune 1 (Aplauze prelungite).

i
(Text prescurtat reprodus din „Li- 

terdturnaia gazeta" nr. 155).

i noastră a tuturor, problemă în 
sînt cointeresați, îndeaproape, a-

La (tagrerf serOteroor sovietici
(Urmare din pag. I-a)

să luptăm cu pasiune pentru 
tinuarea și dezvoltarea el și să 
batem orice denaturare și înjosire a 
ei...“

Ascultând dezbaterile sau recitlndu- 
le, nu-i greu să-ți dai seama că Con
gresul a izbutit intr-adevăr să dez
volte prin concluzii teoretice această 
glorioasă tradiție tocmai pentru că, 
între altele, scriitorii sovietici, baizin- 
du-s-e pe propria, lor experiență, au 
zdrobit tocă înainte de Congres, odată 
pentru totdeauna, părerea mărginită 
că ta cadrul realismului socialist pot 
încăpea rețete sau dogme în legătură 
cu construirea eroului pozitiv și a 
eroilor literaturii ta general. (Pentru 
munca noastră die scriitori, de critici, 
de activiști sau îndrumători literari, 
e neapărat necesar, cred, să ne fcu- 
siușim profund această concluzie).

In Congres, discuția despre eroul 
pozitiv 6-ia purtat în sitrînsă și fi
rească legătură cu discuția despre ve
ridicitatea literiatiuirii reialist-socialiste, 
iar discuția despre veridicitate s-a 
purtat ta strtnsă și f’rească legătură 
cu discuția desipre spiritul de partid.

Artă adevărată — spunea F. Glad
kov — înseamnă artă în stare să lu
mineze ceea oe-i pozitiv ta viață, ceea 
ce reprezintă ta momentul și mediul 
social respectiv motorul existenței. A- 
devăruil — remarca Ilya Ehrenburg, 
deși el n-a dezvoltat această teză — 
este profund legat de spiritul de par
tid. (Iar Val. Kataev, amint’md ex
periența transmisă de Gorki, sublinia 
că spiritul de partid, determinant .pen
tru capacitatea unui scriitor de a des
coperi adevărul vieții, adică „ceea ce-i 
pozitiv în viață", deci „motorul exis
tenței", și pentru capacitatea lui de 
a transmite acest adevăr prin imagini 
artistice, așa dar ta primul rând prin 
eroi — spiritul de partid, deci, nu se 
naște odată cu nimeni, ei se formea
ză pirintir-o muncă stăruitoare). Amin
tind o bine cunoscută expresie a Jui 
I. V. Stalin, Marietta Șaghinian arăta 
că, după părerea sa, eroul pozitiv 
trebuie să aibă neapărat o trăsătura: 
aceea de a ști să aleagă calea justă 
la cotituri, ta calitate de creator ac
tiv al istoriei. Și aș vrea să închei 
seria acestor citate cu cîteva cuvinte 
ale lui A. Komeieiuk, din raportul 
său despre dramaturgie: „In afara 
marilor generalizări filozofice — sub

gă con- 
com-

Pe la mijlocul veacului trecut, cu 
g toată brutala înăbușire a mișcării 
'^revoluționare de la 1848, ideile pro- 
S gresiste și-au făcut drum în masele 
g populare. Scriitorii legați de popor 
țl și presa care oglindea năzuințele 
g spre libertate și înflorire economică 
g și culturală, au jucat un rol deosebit 
g în lupta pentru realizarea ideâluri- 

lor politice și sociale ale poporului 
g nostru. Bălcescu, Bolliac, Bolintinea- 
'^nu, Alecsandri, Kogălniceanu, Russo, 
X pe lingă că au oglindit realist și a- 
S desea combativ aspectele vieții sociale 
3 și efortul spre dobîndirea libertății, 
g dreptății și a unirii țărilor romînești, 
n au fost prezenți și în paginile publi- 
5 cațiilor acelei epoci, mobilizînd pe 

cititori la solidaritate și atitudine ac- 
g tivă împotriva oprimării de ori ce fel- 
5 „Ținta acestui jurnal — scria edito- 
Jț rialul primului număr din 
§ suveran" apărut în iunie 

este a siprtjlinii drepturile popo: 
român. Glasul! său se va ridica 
energie ta contra .tiranii".

Scurtă vreme după anul 
nar 1848, nu s-a mai putut scrie pe 
acest ton. Cenzura s-a înăsprit mult; 
o serie de ziare și reviste au fost 
suprimate; conținutul multora a tre
buit să se limiteze la prezentarea 
unor fapte inofensive din punct de 
vedere politic și social. Cei mai en
tuziaști partizani ai revoluției au 
trebuit să se exileze pentru o vreme.

Scriitorii însă au rămas alături de 
popor, căutînd ca, prin propagarea 
literaturii sănătoase, prin populariza
rea științei și prin cultivarea limbii, 
să pregătească terenul reformelor so
ciale șl ridicarea poporului la o via
ță mai bună.

„Romînia literară11 în împrejurările 
de atunci, la începutul anului 1855, 
trebuia să fie un organ de afirmare 
a creșterii culturii, literaturii și limbii 
naționale, o tribună de luptă 
progres și libertate, pe linia 
dicărilor formulate In alte 
care au jucat un rol însemnat 
ța politică și culturală de pe 
locul veacului trecut, cum 
„Dacia Literară", „Propășirea", etc. 
De acești' înaintași se simte legat 
redactorul responsabil al revistei, 
Vasile Alecsandri, care — încă din 
1852 — a scris prospectul pentru a- 
pariția „Romîniei literare". In această 
precuvântare, poetul afirma: „E vre
mea dar a pune hotar acestui șir dte 
ani ta care autorii romtai au ținut de 
o parte comipuneriille lor și de a în
cepe o nouă epocă literară ta patria 
noastră. Publicul e doritor de a ve
dea ziua renașterii a literaturii na
ționale, care aitît de adeseori a fost 
împiedecată și oprită din calea pro
pășirii sale. Dl. V. Alecsandri, 
având ocazia a se înțelege cu cea 
mai mare parte dintre literatorii ro
mtai, a făcut o colecție impunătoare 
de compuneri originale, precum: ar
ticole științifice asupra descoperirilor 
veacului nostru; scrieri istorice; ro- 
manuiri naționaile; studiile asupra obi-

„Poporul 
1848 —

irului 
ridica cu

revoluțio-

Centenarul revistei „iominia literară44

pentru 
reveti- 
reviste 
in vio
la mij- 

au fost: 
„Propășirea",

ceiuriilor vechi și nouă; descrieri de 
călătorie; piese de teatru; balade 
poporale; poezii poporale șal. și a 
hotărât a le împărtăși publicului ci
titor prin organul unei publicații pe
riodice, ce va purta titlul de „Romî- 
niia literară".

Cercul colaboratorilor revistei e 
destul de larg și cuprinde pe cele 
mai reprezentative personalități ale 
vieții literare, științifice și politice ale 
vremii. Cît de legați erau colabora
torii și redacția revistei de tradiția 
progresistă, se poate vedea din ata
șamentul lor față de munca șl lupta 
patriotică a celor ce și-au închinat 
viața eliberării sociale și naționale. 
Este semnificativ faptul că primul 
articol al noii reviste, care apărea la 
1 ianuarie 1855, e un fragment 
opera lui Bălcescu: „Romînii sub 
hai Viteiaiziu" — însoțit 
de o notă scurtă ce evo
că în cuvinte calde meri
tele excepționale ale isto
ricului atît de curînd 
dispărut dintre prietenii 
de luptă și năzuințe pa
triotice. La început de 
drum, ei au socotit de 
cuviință „<a plăti uni tri
but die recunoștință pen
tru unul din junii romtai'' 
oarele mai mult au sădit 
frumoase roduri în cîmpul literaturii 
romîne". Activitatea intensă, multila
terală a. lui Bălcescu. rolul lui în 
voluție, autoritatea lui științifică 
morală, înflăcărarea lui patriotică, 
constituit un stimulent și o pildă 
creație literară care a atras pe 
mai de seamă scriitori pe făgașul 
îmbogățirii literaturii și a limbii na
ționale. „Romîniia literară" devine în 
scurt timp un periodic cu adevărat 
modern: prin preocupări, prin reali
zări artistice și științifice, prin spiri
tul critic, combativ și prin curajul 
cu care dezbate problemele importante 
la ordinea zilei. Poezia, proza, temele 
științifice sînt variate, semnificative, 
pentru că ele oglindesc viața și 
pirațiile societății de atunci.

V. Alecsandri întlmpină anul 
1855 cu versuri inspirate: 
„Ești prietin sau faci parte 

cumpliții ani de 
Ce-au depus In a lor treacăt

Nil

din
Mi-

anului 1848 și tristețile exilului care 
a urmat revoluției în „Fluierul și bu
ciumul" și „Cîntece din exil", Gr. 
Alexandrescu colaborează cu fabule 
alături de A. Donici. In rîndul poe
ților trebuie amintit iînărul colabora
tor de atunci al revistei, Al. Odobe- 
seu, autorul versurilor „Odă Romî
niei" (în nr. 20).

Proza revistei e variată, semnată 
de cele mai valoroase condeie ale 
literaturii și ale științei noastre de 
pe la mijlocul veacului trecut. Re
dactorul principal al „Romîniei lite
rare", V. Alecsandri, e animatorul ac
tivității științifice și literare. La so
licitarea lui răspunde C. Negruzzi, 
publicind bucățile „Istoria unei plă
cinte", „Un proces de la 1826“ ș.a. 
O însemnată coniribuție la creșterea 
prestigiului replstiei șl la orientarea
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semințe de

re-
?i 

au 
de 
cei

as-

nou

din 
rele 

peste 
fruntea țărei mele 

0 coroană de martir ?"
Invocația patriotică nu putea lipsi 

din încheierea poeziei.
„Fă ca anul care vine să aducă-un 

mîndru soare 
Să deschidă-o cale nouă de mari 

fapte roditoare 
Pentru neamul romînesc".

D. Bollntineanu evocă frământările

linia el — este cu neputință să se 
rezolve deplin și pînă la capăt sarcina 
creării chipului unui erou pozitiv..."

In legătură cu conținutul „marilor 
generalizări filozofice" aș aminti că 
Simonov, ta coraiporttil său, spunea că 
a crea în spiritul realismului socia
list, înseamnă a observa la oameni 
total, dar a iubi numai ceea ce îi 
duce înainte, sipre v’itcr. De aici — 
preciza coraportul — nu trebuie în
țeles că metoda realismului socialist 
presupune că ceea ce este josnic în 
viața și gândirea oamenilor poate fi 
cumva ascuns, trecut cu vederea. Nu ! 
Scriitorul reaiiist-sociiailiist ■ cunoaște 
profund slăbiduni’ile și rădăcina lor, 
dar vrea să-l educe pe oni, să-l în
vețe să dievmă puteraic: a st,a pe po
zițiile' realismului socialist înseamnă 
a fi pătruns de conștiința că propriu 
firii omenești este tocmai ceea ce îl 
înalță pe om, iar nu ceea ce îl înjo
sește

Pornită pe asemenea baze, discuția 
despre eroul pozitiv a adus lumină 
în multe probleme de care noi, scri
itorii din Romînia, de exemplu, ne-ain 
lovit adesea dar n-a.m ajuns înică la 
soluții unanim acceptate. Voi căuta 
să amintesc aici cîteva intervenții 
care, mi se pare, nie sînt de mare, fo
los :

In coraportul său despre poezia so
vietică, Sam.ed Vurgun, ocuplndu-se 
de problemele eroului pozitiv, a atins 
și problema denumită la noi ,.cu pete 
sau fără pete?" Coraportul a resipiras 
într-um chip foarte convingător teza 
care, în numele „adevărului", în nu
mele „omului viu", ține cu orice preț 
să scadă și să pună pe al doilea p'.an 
lucrul esențial. — elementul pozitiv 
în caracterul eroului pozitiv, p.rntru 
a-i descoperi și pune ta lumină,' pe 
prim plan, slăbiciunile omenești. Co- 
raportul mu neagă faptul că eroul po
zitiv, în viață și deci de asemenea în 
literatură, are îndeobște (lăsțnd de
oparte „ipolii" sociali, cum spunea I. 
Ehrenburg, adversar al oricărui scep
ticism) laturi puternice și' lături sla
be, calități și „pete". Acest lucru a- 
paire foarte clar atunci, cînd eroul 
pozitiv este înfățișat în plin proces 
de formare, de dezvoltare, în procesul 
ele lichidare a rămășițelor trecutului 
și de acumulare a noilor calități. Dar 
aceasta — arăta coraportul — nu 
Înseamnă nicidecum că asupra unor 
.asemenea eroi poate fi îngrămădit ia 
întiîmplare un haos dte calități și pete. 
Intre laturile lor silabe și puternice 
este o anumită armonie — care se 
traduce practic în esența pozitivă sau 
negativă a fiecărui erou în parte Și 
evidențierea esenței eroului — tocmai 
asta I ■— o presupune în aces.t caz 
realismul socialist. Mai mult; cora- 
portul exemplifica foarte convingător 
faptul că împărțirea rigidă a trăsă
turilor omenești în pozitive și nega
tive nu servește, adesea, literaților. 
Gelozia., de exemplu, este o trăsătură 
indiscutabil negativă; dar ce nuanțe 
capătă gelozia la un erou negativ, 
cîimd devine suport pentru fel de fel 
de josnicii, și ce nuanțe capătă gelo
zia la un erou pozitiv, când îi pune 
în evidență voința, puterea de a se 
stăpânii, gingășia, capacitatea de a în
țelege sufletul tovarășului sau tova
rășei de viață?... In coraportul lui K- 
Simonov, în intervenția lui Oles Gone 
ciar și a lui Boris Agapov, sînt pa
saje întregi care subliniază că ten
dința de a ponegri eroii pozitivi, ten
dința. de a le ascunde esența pozitivă 
cu fel de fel de „pete obligatorii" — 
sub pretextul „respectării adevărului", 
nu poate avea legături cu realismul 
socialist, ci cu obiectivismul, cu na- 
tur alternul.

S-a răspuns, cred, în cadrul Con
gresului scriitorilor sovietici, ți unei 
alte întrebări (sau mentalități, sau 
probleme, sau atitudinii) rămasă pînă 
acum, ta dezbaterile noastre, fără un 
răspuns recunoscut unanim ca valabil. 
La noi întrebarea se formulează așa: 
In viață sînt destui oameni plini de 
contradicții, — nici carne, nici pește, 
nici pozitivi, nici negativi; cum, de ce 
să-.i facem noi ta literatură pozitivi 
sau negativi, dacă ta realitate ei nu 
stârnesc decît senitimente contradic
toriii ? Coraportul lui Simonov pornește 
de la recunoașterea existenței unor 
astfel de oameni și deci de la firescul 
prezenței lor ta lucrări literare. Diair 
— .amintește K. Simonov — a sta pe 
pozițiile realismului socialist ta litera
tură, înseamnă — între altele — a 
crede ferm ta prefacerea, dezvoltarea 
și desăvârșirea oamenilor; și miai în
seamnă a împărtăși convingerea că 
stagnarea este ceva nefiresc, mon
struos. De aici, conaipoirtul conchide, 
ta legătură cu această problemă, că 
nu se poate scrie despre .astfel de oa
menii de pe poziții rea list-social iote 
fără a arăta, fără ,a sugera lămurit 
încotro se îndreaptă ei, care latură — 
cea mai bună sau cea mai rea — se va 
schimba, determintad pînă la urmă a- 
titudiineia noastră, pozitivă sau negativă, 
față de dînșii. Pentru asta — preci
zează coraportul — nu-i neve ie ca 
autorul să arate cu degetul spre ta
bloul și așa destul de grăitor, și -- 
din teamă de a nu fi declarat „obiec-. 
tiviist" de vreun critic pripit — să 
sipuină personal : aici e negru aici e 
alb! (Coraportul, pentru a exemplifica 
cete sipuse, analizează cîteva perso
naje ditai romanul „Anotimpuri* de V. 
Panova).

cial prin răspîndirea în mase a cu-^. 
noștințelor tehnice noi. Chiar titlul pe~f> 
care-l purta revista enunța de fa^ty 
realitatea unirii de mult desăvîrșită, 
chiar dacă formal ea avea să fie consfin- / 
țită mai tîrziu, in 1859. Coloanele re- 
vistei stăteau la îndemînă nu numai 
scriitorilor moldoveni, ci tuturor seri- g 
itorilor din provinciile romînești. Al. 
Odobescu apare în acest an 1'855, cu 
un studiu despre „Satira latină" a- 
nunțînd pe clasicistul de solidă in- 
formare în domeniul antichității. Bo- y, 
lintineanu începe să publice romanul 
„Manoiil", Alecu Russo dă la iveală, U 
fără a semna, „Cântarea României", șd 
etc. Valorificarea operei lui Bălcescu, g 
Beldiman, Conachi, a istoriei și mai & 
ales a folclorului, constituia temelia 7f. 
trainică a activității creatoare a gru- 
pulul de scriitori și colaboratori ai 
„Romîniei literare" din 1855. In a- 
cesi sens e grăitor faptul că V. Alec- 
sandri tipărește cite un supliment la 
primele numere ale revistei, destinat 
culegerilor de poezii poporale din toa
te regiunile locuite' de romîni; același 
scriitor publică șl un studiu despre 
melodiile romînești (în nr. 9).

Revista aceasta însă, ca majorita
tea publicațiilor de atunci, a avut o 
viață efemeră. încă în același an (3 
decembrie) ea își încetează apariția. 
Se vede că pentru stăplnire, con
centrarea forțelor patriotice, a talen
telor literare și a specialiștilor din 
diverse domenii, era primejdioasă toc
mai pentru că urmărea luminarea ma
selor, realizarea treptată a revendică
rilor sociale și naționale, prin progre
sul cunoștințelor și al limbii literare, 
puse în slujba unificării țărilor romî
nești. Dar tradiția literară era conso
lidată; avîntul luptei politice și lite
rare nu mai putea fi oprit. Dispăreau 
publicațiile, revistele, dar rămîneau 
scriitorii, oamenii de știință legați de 
popor, gata să sprijine pe toate căile 
năzuințele maselor spre eliberare. în
dată ce revista scoasă de Alecsandri 
a încetat să mai apară, noi pe
riodice s-au ivit în istoria culturii noas
tre, ca să ducă mai departe tradiția 
glorioasă a scriitorilor progresiști. 
Așa au fost „Steaua Dunării" condusă 
de M. Kogălniceanu, „Revista Română" 
a lui Odobescu și altele.

Acum o sută de ani „Romînia lite
rară" aduna în paginile el arta lite
rară a scriitorilor, spiritul lor de lup
tă patriotică pentru libertate șl pro
gres, atașamentul cald față de cauza 
poporului din a cărui viață și năzuințe 
se inspirau colaboratorii revistei.

Acești înaintași ai noștri, însuflețiți 
de nobila strădanie a înnoirii și per
fecționării limbii noastre literare, 
au îmbogățit cu un material valabil 
temele de bază ale literaturii noastre 
clasice. Ei rămîn pentru flecare dintre 
noi o pildă de devotament în slujba 
dezvoltării literaturii romîne, a promo
vării în creația artistică a celor mai 
bune idealuri ale poporului nostru.

prpgresul 'limbii moddUitaiea dd a 
ridica nivelul culturii, a populari
za achizițiile noi științifice, succesele 
gîndirii moderne, ceea ce nu se poate 
face fără un instrument de comuni
care adecvat. Bogăția limbii vorbite 
garantează succesul năzuințelor oa- 
triotice, de a perfecționa limba lite
rară. „Poporul este o majoritate care 
trebuie a fi luminată, dar și asculta
tă; înțelegem că trebuie a zice mai 
bine redus — decît catandisit, ra
port — decît anafora, referat — de
cît doclad, substras și nu cacerdlsit 
dar nu vedem nevoia de a porecli 

• numaidecât cîteva cuvinte bune, mol
dovenești sam împământenite, cu altele 
latine sau necunoscute".

Și autoritatea de scriitor a lui 
C- Negruzzl a intervenit cu mult 
spirit realist de alt fel, In discutarea 

problemelor limbii lite
rare. Articolul acestuia 
„Silavoniisime" combate po
ziția greșită a celor ce 
voiau în chip artificial să 
rupă țesătura veche a 
limbii pentru a demonstra 
cu orice preț latinitatea 
tuturor elementelor limbii 
noastre.

In alte numeroase pro
bleme „Romînia literară" 

sută de ani se străduia să

AUvnsapie, 1SSS.

justă a grupului de scriitori reuniți 
in jurul revistei a adus Alecu Russo, 
ale cărui cugetări și amintiri au um
plut numeroase pagini ale „Romîniei 
literare". Este în general cunoscut 
conținutul acestor opere importante 
ca fond de idei; sînt remarcabile, 
calda pledoarie in favoarea prelucră
rii de către scriitori a folclorului, a 
limbii populare 
judicios 
lipsa de 
nătoase, 
normala 
literare.
ba soldaiților, dacă învățații și auto
rii nu scriu pentru popor, apoi die 
oe mai pierd vremea în vorbe și ta 
scrieri neînțelese?" — MfreaM Russo,

Problema limbii literare era . in 
acea vreme un capitol al culturii 
foarte controversat: tendințele da 
înnoire erau divergente iar încercările 
de a răspunde la nevoia de a avea 
un puternic și bogat instrument de 
exprimare a ideilor și a lucrărilor 
noi aduse de civilizația modernă, că
pătau uneori formulări dintre cele mai 
stranii, ca în cazul italienismului lui 
Eliade sau al purismului lui Aron 
Pumnul. In apărarea limbii vorbite 
și înțeleasă de mase s-au ridicat mulți 
alți scriitori cit și oameni de știință 
progresiști. D, Rusei în editorialul 
„Limba noastră" (nr. 14) vedea în

și spiritul critic, 
folosit pentru a demonstra 
temeinicie a curentelor nesă- 
artificiale, care primejduiau 
dezvoltare a limbii naționale 
„Dacă șefii nu vorbesc lim-

de acum o
aducă lumină, să facă să triumfe ade
vărul și știința. Kogălniceanu a ana
lizat în chip documentat sclavia, pro
blema vecinătății și a boerescului în 
țările romîne. Intr-o succintă dar in
structivă istorie a jurnalismului romî- 
nesc, același autor trece în revistă 

.succesele și lipsurile diverselor publi
cații periodice de la începuturile pre
sei noastre pînă în 1855. Nu lipsesc 
din acest luminos articol nici unele 
sugestii prețioase privind rolul acestor 
periodice. „Dar pînă acum nu .avem 
încă un singur jurnal care să răspun
dă la trebuințele nației; și cu toiate 
aceste, în fața epohel serioase de 
astăzi, ta mijlocul gravelor împreju
rări ce se .adună, înaintea prese 
străine care zilnic se ocupă dte romtai, 
însă mai totdeauna tatr-un chip igno
rant și ostil, cea mai mare nevoie 
pentru noi este de .a avea un jurnal 
serios, neatirnat, supus numai legilor 
adevărului care zilnic să proclame și 
să apere dritarîle principatelor recu
noscute .astăzi ta princip de Europa 
întreagă".

Cu puțini ani înaintea unirii țărilor 
romînești, revista „România literară" 
cultiva în cititorii ei sentimentele pa
triotice, stimula năzuințele spre e- 
manclpare și progres cultural și so- Gh. B«lgăr V. Em. Gaian

(Urmare in numărul viitor)



Discuție despre poezie

Scrisoare deschisă către Maria Banuș și alți poeți
Dragă tovarășă Marfa Banuș,

Trebuie să vă mărturisesc că vă 
scriu această scrisoare, oarecum „po
lemică", cu un sentiment de emoție. 
Nu este ușor și cîteodată poate fi 
chiar temerar să te avînți într-o dis
cuție despre poezie, s:pre piscurile as
pre ale celui mai -uman dintre genu
rile literare, părăsind drumiull „marcat" 
și apacînd-o se poteci mai p-uțiin cu
noscute și mai puțin bătătorite, care 
desigur, comportă perspectiva unor 
lunecușuri și eșecuri posibile.

Prin această introducere nu încerc, 
în nici un fel, să- minimalizez valoarea 
și importanța articolelor (printre care 

.. și aii d-voastră) apărute în cadrul 
discuției despre poezie, inițiată de 
„Gazeta literară". Probleme impor
tante cum ar fi însușirea -ideologiei 
marxi-sim-lenta-ismuilui, bază a oricărei 
creații artistice (Eugen Jebeil-ea-nu), 
legătura cu viața și cunoașterea vie
ții, condiția regenerării forțelor crea
toare a-le poetului (Maria Banuș), 
patosul dăruirii totale a poetului te
mei abordate (Veronica Porumbacu), 
lupta pentru -o înaltă eti'că profesio
nală a poetului (Marcel Br-eSlașu), 
deși problem-e în parte cunoscute, au 
fost îmbogățite -de experiența generoa
să a -unora dintfe cei mai "buni și 
mai iubiți poeți ai noștri.

Coinclu-zia pe care o impun aceste 
articole este categorică și fără drept 
de apel: Poeții care nu îndeplinesc 
aceste cerințe, sînt împinși, mai de
vreme sa-u mai tîrziu, dar în mod 
necesar, în brațele apolitismului sau 
ale schematismului. Această conclu
zie, cred eu, formează latura pozitivă 
a articolelor publicate. Dar discuția 
are și o latură mai puțin pozitivă, 
legată de aceste întrebări: cum pot 
eu să înțeleg valoarea fiecărui element 
al procesului de creație (ideoilo-gie, cu
noașterea vieții, etc.) da-că nu înțeleg 
în ce constă procesul de creație, în 
ansamblul lui ? Cum po-t să înțeleg eu 
din ce cauză o poezie este slabă: 
din lipsă de -nivel ideologic ? din lipsă 
de cunoaștere a vieți-i ? di-n lipsă de 
pasiune ? Im ce constă nat-ura ant’iar- 
tistică a poeziei apolitice, în afară de 
natura ei ideologică burgheză ? I.n ce 
constă natura anti artistică a schema
tismului ? După care criterii numim o 
poezie schematică ? Și, în sfîrș-it, în
trebarea tov. V. P-orumibacu al cărei 
sens revine ca un leit-motiv cam în 
toate articolele: „Dar de ce în An- 
Son-hi versurile vibrau, iar în Colo
nia copiilor versurile tac? De ce in 
Mierla lui Ilie Pintilie... ori Cojoacele 
eroul intră în inimi și prin poezie, în 
timp ce în 2 februarie rămâne ta filele 
cărții ș-i nu creiază între v-ers și su
flet acell pod nevăzut fără de care o 
poezie n-u există?"

I-n lumina acestor întrebări, care 
frământă p-e poeții noștri, nu poate 
să n-u iasă la iveală caracterul uni
lateral (și din această cauză, oarecum 
didactic), al discuției de pînă acum. 
Meritul lui Mihu Drago-m-ir, lăsîn-d la 
o pairt-e uinel-e contra ziceri în- rezolva
rea propriu zi-să .a problemei, stă în 
ac-eea că el atrage .ate-nția că procesul 
de creație este un proces viu și com
plex, care nu p-oâ-t-e fi înțeles pe „bu
cățele", ci numai în mișcare, în di
namica lu-i. Dvs. recunoașteți com- 
plexi-t-a-te-a .acestui proces. D-air .a recu
noaște .acest lucru, nu înseamnă 

■ încă a-1. explica. Desigur că scriind 
despre pro-bletma cunoașterii vieții, 
nu sîn-teți obligată să explicați 
complexitatea întregului proces de 
creație. Dar în cadrul articolului 
d-voastră, care privea problemele cu
noașteri: vieții, există o serie de as
pecte ca.e ies din cadrul propriu zis 
al temei pe care v-ați propus
dezbateți și țintesc explicația proce
sului de creație în ansamblul lui. Pro
bleme ca transformarea datelor cu
noașterii ta poezie, sau concepția des
pre rolul inspirației in procesul de 
creație împing s-pre lărgirea cadrului 
discuției și spre abordarea problemei 
procesului de creație însuși. Or, toc
mai în această direcție concepția 
d-voastră mi se pare foarte discuta
bilă. Momentul inspirației este mo
mentul cel mai important legat de 
înțelegerea întregului proces. Este 
momentul pe care foarte frumos îl 
denumiți „fericit ceas în care toate 
elementele (subiective, P. L.) „se 
transmută” în a-urul „poeziei" (se 
obiectivizează. P. L.).

Cum înțelegeți d-voastră acest pro
ces? Vă citez :

„Ști.u că oricît de demonetizat și de 
trivializat ar fi cuvântul „inspirație" 
— ceas fericit de transmutare a tu
turor elementelor în aurul poeziei, fe- 
no-men-U'l corespunzător există. Șt-i-u cît 
este de com-plex. Atît de complex în- 
cît ar putea apare unora ca o stihie 
(subl. n-.), ca o forță .a naturii cu ne
putință de prevăzut și de stăpânit. 
Dar -nu ar fi singura forță asupra 
căreia cunoașterea omenească a acțio
nat și acționează, îndreptînd năvala 
forțelor elementare (s-ubl. n.) în di
recția voinței și a necesității umane".

Ce rezultă de-aici ?
a. Că la un moment dat întreg cu

mulul de „elemente" al procesului de 
creație izbucnește într-o erunție hao
tică, care seamănă cu o „stihie", cu 
o „năvală a forțelor elementare", ca 
0 adevărată „materie primă" incan
descentă care se revarsă de-oidaităi, din 
străfunduri1'e ființei omenești, — Poe
tului nu-ii rămtaie altceva d-e făcut 
decît s-o modeleze cu ajutorul „cu
noașterii omenești".

b. Că p-o " 1 odată ce acest moment 
nu depinde de voința și gândirea lui, 
deci n-u poate fi controlat de el, este 
și rămâne ro-bu-l momentului de inspi
rație.

c. Că ceea ce face posibil în ultimă 
instanță procesul de creație, nu sînt 
legile cunoașterii și ale gîndiir-ii ome

nești, ci acest moment misterios și 
indefinisia-biil.

Or, tocmai fapt-ul că d-voastră nu 
găsiți explicația momentului de „ins
pirație" în însuși procesul de creație, 
ci încercați să explicați procesul de 
creație printr-un „ce" irațional, intro
dus de undeva d-in afară, constituie, 
cred eu, simiburell-e idealist ai defini
ției d-voastră.

Or, eu -cred că lucrurile stau tocmai 
invers. Nu numai că .momentul inspi
rației n-u este in-de-pendemt de poet, 
dar totdeauna, chiar da-că poetul 
nu-și dă- în mod obișnuit seama, el 
este în -ultimă instanță creatorul pro
priului său moment de inspirație. Nu 
numai că momentul inspirației nu 
este -un moment al stihiei, al dezlăn
țuirii forțelor elementare, ci este cel 
mai lucid moment din prima parte a 
procesului de creație, în care gîndirea 
elaborează ideia poeziei din datele 
haotice ale cunoașterii. Inspirația este 
tocmai momentul ta care gîndirea 
pune ordine în datele haotice, „se joa
că în palmă" cu aurul tacă fierbinte 
și încă foarte impur, ideia, care va fi 
turnată ta forma viitoarei poezii. Ceea
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ce se transmută acum în poezie, nu 
sînt „elementele" procesului de crea
ție, ci ideia artistică a poeziei elabo
rată de gîndirea și fantezia poetului 
pe baza tuturor acestor elemente.

Momentul inspirației coincide deci 
cu momentul în care poetul are vag, 
dar are, revelația ideii artistice, prin 
care poezia devine posibilă în mod 
virtual. Descoperirea ideii artistice 
duce la o dezlănțuire dramatică a fan
teziei. Im mintea poetului se succed 
haotic „imagini", rime, frânturi de 
versuri, pentru că de-actim a și în
ceput partea a doua a procesului de 
creație: nașterea operei. Ca și ih 
prima parte o procesului de elaborare, 
gîndirea va supune treptat această 
exuberanță a fanteziei legilor creației 
poetice și va asigura nașterea nor
mală a poeziei. Momentul de febră 
artistică, transfigurarea poetului, ne
răbdarea și nervozitatea artistică, care 
se numesc într-un cuvânt inspirație, și 
care însoțesc totdeauna momentul vag 
al descoperirii ideii artistice, fac pe 
unii poeți să creadă, printre care și 
pe d-voa-stră, că nu gîndirea lor a 
declanșat în ultimă instanță acest fe- ' 
n-otnen, ci dimpotrivă, acest fenomen 
declanșează gîndirea lor și face posi
bilă transmutarea „elementelor" în 
poezie. In această iluzie stă fetișis
mul „inspirației". Această iluzie este 
întreținută de faptul că nu toate ideile 
elaborate de mintea poetului se trans
mută în poezie, ari, dacă se transmu
tă, în absența „inspirației" poe
zia iese nerealiizată. ■ Să fie aceas
ta din cauza „inspirației" sau din 
cauza grabei- cu care unii poeți scot 
poezii de sub pana lor așa cum cre
deți dvs.? Explicația acestui lucru este 
legată de probleme conținutului poe
ziei. Ea ține de problema ideilor ar
tistice, care singure ele se pot ,,trans- - 
muta" în poezie, pentr-ucă ele și numai 
ele formează conținutul ei.

Voi încerca să demonstrez că nu 
există după părerea mea idei filoso
fice, politice, morale, și sentimente 
umane general valabile, și idei artistice, 
ci că ideile airțustice nu sînt decât ideile 
mai sus enunțate în altă formă. învă
țătura miarxist-leninistă despre cunoaș
tere arată că deosebirea dintre cunoaș
terea lumii de către omul de știință și 
de către poet nu constă în procesul 
cunoașterii, ci în valorificarea adevă
rului cunoașterii prin noțiuni sau ima
gini, teză de altfel foarte cunoscută. 
Aceasta înseamnă că un acelaș adevăr 
general valabil poate exista în ace
lași timp în două ipostaze: într-o 
formă noțională și într-o formă con
cret particulară (imagine). Că fiind 
vorba de un conținut identic, trecerea 
dintr-o formă în alta sau existența 
aceluiași adevăr în două ipostaze nu 
angajează modificarea conținutului de 
cunoaștere. Deci ar părea logic că 
dacă treci un adevăr dintr-o modali
tate în alta, ceea ce se schimbă este 
modalitatea, forma în care se exprimă 
și nu adevărul însuși.

Ce ne arată practica literară cu
rentă ? Că poeții trec deseori o ideie 
politică, 
— deci 
primare 
daiitate 
dacă ei 
pildă, dintr-o modalitate în alta, ci ar 
reflecta direct în imagine acest ade
văr din viață, în ce imagine l-ar 
reflecta ? Oricine va răspunde : într-o 
Imagine în care trăiește într-o uni
tate dialectică indisolubilă un conți
nut general valabil, într-o formă par
ticulară. Dar de ce atunci unii poeți 
nu trec o ideie politică sau filosofică 
într-o ideie-imagine, ci versifică direct 
aceste idei abstracte cu mijloacele 
formale ale poeziei ? Dacă ei ar fi 
trebuit să exprime direct acest adevăr 
al vieții prin modalitatea artei, care 
nu cunoaște limba abstractă, noțio
nală, a ideilor generale, ei n-ar fi fost 
nevoiți să găsească acea ideie-imagine 
(ideia artistică) care dezvoltându-se 
pe sine într-un sistem unitar de ima
gini, să transmită în același timp și 
adevărul general .a cărui formă parti
culară este? Dar dacă eu vreau să 
trec direct în poezie ideia filosofică 
sau politică, s-o versific, ce se întfm- 
plă ? Se poate. Numai că atunci ceea 
ce se dezvoltă în „imagini" nu va fi 
forma particulară a adevărului gene
rai, ci forma lui generală, indiferent 
în cîte „zorzoane-imagini" am s-o îm
brac. Și atunci cititorul, cred eu, are 
dreptul să-l întrebe pe poet: „Ce te-ai 
face, dragul meu, dacă articolele din 
ziare star scrie în versuri?"

In această ideie artistică, care 
este decît o altă ipostază a ideii po
litice sau filosofice, stă secretul poe
tului și nenorocirea versificatorului. 
Unul săvârșește „minunea" transfor
mării ideii politice sau filosofice în 
idei emoționale, celălalt versifică, tre
ce direct ta versuri ideia generală și 
abstractă, le prelucrează cu mijloacele 
formale ale genului.

Dar dece ne plictisește o asemenea 
ideie generală ?
„Sînt scriitorul vostru 
In versurile mele îți

cu' o adevărată descoperire artistică. 
Marii poeți au fost întotdeauna maeș
trii ideilor âintâstice.

Cînd o ideie politică sau filosofică 
nu-'Și schimbă forma, ci este direct 
versificată te poezie, apare poezia 
schematică, „plată și inexpresivă". Ve
ronica Porumbacu se întreba : „de ce 
în poezia „Mierla lui Ilie Piintiilie" sau 
„Cojoacele" versurile vorbesc direct 
iinimii cititorului, pe cînd in „2 fe
bruarie" versurite tac ?“ S-ar putea 
răspunde: pentru că în „Cojoacele" 
ideia abstractă a solidarității poporu
lui nostru .muncitor cu deținuții co
muniști de la Doftana și-a găsit o 
minunată formă emoțională în imagi
nea „cojoacelor", prin care această 
ideie generală „respiră" și se dezvoltă 
de la sine. Pe cînd în „2 februarie", 
ceea ce se dezvoltă este forma ideii 
abstracte și generale, logica formală 
și nu poetică a evenimentelor din 2 
februarie. De aceea și oamenii devin 
generalități, își pierd fizionomia uma
nă, transformându-se ta val, baricade, 
etc.

„Val de inimi, întărit 
De Partid de mult călit 
Val amarnic de urnit, 
și chiar de l-ar despica, 
străpungînd mînia sa, 
și la noi să intre-ar vrea, 
Pe la porți degepba-ar bat 
că tot n-ar putea răzbate, 
stau de straje baricade".

Și iată ideia abstractă a solidarită
ții poporului muncitor, cu deținuții 
comuniști de la Doftana, devenită ideie 
artistică în „Cojoacele" :

„Sus la Țintea la forat, 
un sondor e desbrăcat, 
urlă viscolul turbat.
Cui i-ai dat cojocul tău ? 
Degeri și nu-ți pare rău ? 
Lui llie. Nu mi-i greu!
La Galați e iarnă rea — 
Nu mai curge Dunărea, 
A încremenit și ea.
Un hamal bătrîn își, scoate 
cojocelul rupt în spate, 
Dar să ție cald mai poate.

mei,N-am cojoc copiii
Lui Ilie-l trimisei 
ca să aibe-n anii

Poezia emoționează 
evident că Veronica Porumbacu

gref. 
profund.

filosofică, morală, in poezie, 
schimbă o modalitate de eX- 
a unui adevăr cu o altă mo- 
a lui de a se exprima. Dar 
n-ar trece o ide i e politică, de

Este 
a 

avut mai înainte în mintea ei acest 
adevăr. Numai că acest adevăr exista 
în mintea ei într-o formă generală și 
de aceea această i-de-ie nu putea deveni 
încă conținutul unei poezii. Ea a pu
tut să devină și a devenit poezie, 
scrisă cu „ins-pârație", numai cînd 
poe-ta a descoperit legătura emoționa
lă dintre „cojoace" și această ideie 
abstractă- di-n care s-a nă-s-cut ideia 
artistică a poeziei. Numai acum a- 
ceastă ideie a put-u-t „să respire" și 
să se „dezvolte" artistic, î-n forma 
genului.

Cînd poetul nu găsește însă ideia 
artistică laidevarată, -atunci „forma par
ticulară" a adevărului general se trans
formă în-tr-o cătușe a lui, apare falsa 
ideie artistică. O poezie scrisă pe 
baza unei false idei artistice n-o pot 
salva ni-ci cele mai teribile „imagini", 
nici cele mai neașteptate rime. Iată 
de pildă p-oezia „Moara de la Stalin
grad" a poetului M-iha-i Beniuc. Aci 
poetul vrea să vorbească despre gran
dioasa victorie a popoarelor sovietice, 
despre avertismentul pe care această 
victorie tl dă noilor hitleri, prete’n- 
denți la dominația mo-ndiială. Dar 
„Moara" și ideia arti-stică complexă 
legată de ea, s-.a dovedit a fi o- sin
teză -minară dintre general și parti
cular, o falsă ideie artistică. I-n isto
ria „m-ari-i de la Stalingrad", n-u 
poate să „respire" și să se dezvolte 
semnificația ideii voită de poet. Poe-

zia devine imaginea unui „caz" din 
marea bătălie de la Stalingrad și 
poate nu cel mai interesant:
„Dar vai, trimise Hitler, căpcăunul 
Oștirile-i cu tancuri și cu tunul, 
Să taie prin măreața Volgă vad, 
La moara de la Stalingrad.
Și-aceste hide fiare de oțel 
Făcură-n jurul morii crunt măcel. 
Atunci în luptătoare s-a schimbat 
Și moara de la Stalingrad.
Și frământă luni șase moara trupuri 
de nemți cu zvastici grupuri după 

grupuri, 
Plnă ce singe negru s-a vărsat 
din moara de la Stalingrad".

Și poezia se consumă pînă la urmă 
într-o asemenea înșiruire de cenușii 
constatări. Deci, poezia schematică 
are la baza ei, ori inexistența unei 
jdei artistice, ori existența unei idei 
artistice fștlse.

La baza poeziei apolitice stă faptul 
că ea transformă ideile mărunte, ba
nale, mic-iburgheze (câteodată direct 
dușmănoase) în „idei artistice". „Cre
ditul" de care se mai bucură cîteodată 
poezia apolitică printre unii poeți ti
neri și chiar printre poeții vîrstinici, 
rezidă în faptul că ea speculează cu 
perfidie caracterul concret emoțional 
al ideii artistice, găsind pentru ideile 
ei plate și banale (accesibile lia orice 
nivel cît de sărac de gîndire) zeci și 
zeci de „idei artistice" care dau naș
tere la tot atâtea poezioare „teribile", 
pe care unii gură-cască le confundă 
cu poezia adevărată. A găsi o ideie 
artistică pentru o ideie mare și gene
roasă, sau a reflecta un adevăr direct 
în imagine, este un lucru extrem de 
complicat și de greu, cum admirabil 
spune Mihai Beniuc în poezia sa 
„Multe zile bune, dar mai umfle rele": 
„Dar aceste toate nu-s dealt imagini, 
însuși adevăru-i greu de prins în 

pagini".
Tocmai prin aceasta se și explică 

fecunditatea de tepuroaică a poeților 
apolitici, în ceea ce privește poeziile 
în general și poeziile „de sertar". în 
special. La ei orice ideie, glată și ba
nală, la „mintea cocoșului", devine 
pretext de poezie.

Deci, datorită faptului că atât poezia 
apolitică cît și poezia schematică oco
lesc legile aspre ale creației poetice, 
atît tendința poeziei schematice, cît și 
tendința poeziei apolitice, este sa-și 
oîștige „pîiinea fără trudă". Și una și 
cealaltă sînt fenomene de parazitism 
literar. Deosebirea între ele constă în 
caracterul lor istoric, de clasă. Sche
matismul este „o boală a copilăriei" 
poeziei noastre, o boală a dezvoltării 
ei. Pe cînd apolitismul este o agentură 
directă a ideologiei și a esteticii des
compuse burgheze în literatura noas
tră.

In încheiere, vreau să adaug că în 
realitate, aceste procese prin care trece 
elaborarea unei opere poetice sînt mult 
mai complexe și mai complicate, de- 
cît am încercat eu să le expun aici. 
Imaginile nu s-înt numai forme ale a- 
devănuilui general despre viață, ci sînt 
și creații vii și originale ale unui 
poet de talent, cu o anumită . persona
litate, cu un anumit stil, cu uin anu
mit mod particular de a reflecta viața. 
Există de asemenea o gamă variată 
de . inspirație, de idei artistice. Nică
ieri și niciunjie >în poezie nu se pot 
trage linii de demarcație precise, nu 
se poate stabili cu precizie de unde 
începe și unde sfârșește un proces de 
creație, p-entrucă toate acestea se în
tâmplă undeva în țesuturile cele mai 
intime ale gândirii și simțirii omenești. 
Și totuși, dincolo de ceea ce le des
parte, există și ceva care le apropie: 
legile cunoașterii și ale gîndirii ome
nești, legile materiei care se cunoaște 
și se gândește pe sine și în imagini.

Petre Luscalov

nu

neîngrădit 
vorbesc ideile 
comunismului, 

Cititorule, citește-le fără teamă, 
Căci nu mai e nimeni să-ți ceară

socoteală, 
Iar dacă vrei să mulțumești cuiva, 
Mulțumește-i patriei noastre.
Care cu dragoste ne ține 
Și ne hrănește pe amîndoi".

Pentru că iată această ideie ab
stractă — în altă formă a ei, ta ver
surile lui Mihai Beniuc din „Mărul 
de lîngă drum" :
„Sînt măr de lîngă drum și fără gard. 
La mine-n ramuri poame roșii ard. 
Drumețule, să iei fără sfială, — 
Că n-ai să dai la nimeni socoteală, 
Iar dacă vrei să-aduci cuiva mulțam, 
Adu-l țarinii ce sub mine-o am, 
E țara ce pe sinul ei ne ține 
Hrănindu-te pe mine și pe tine".
^Ce simplu și armo-nios se desfășoa

ră această poezie I Ai impresia că nu 
poetul, ci un arc interior ți-o desfă
șoară, gradî-nd-o cu o logică artis
tică de-a dreptul impresionantă. Dar 
n-u-i greu de observat că poetul nu 
comentează ta „imaginii" ideia ab
stractă arătată mai sus, ci ea trăiește 
într-u-n sistem de imagin-i unitar, ca-re 
are o logică proprie lui și care desfă- 
șurîndu-se pe sine, desfășoară î-n- mod 
necesar și în a-celași timp ideia care 
constituie substanța sa. Ori tocmai 
ceea ce ,a determinat .acest sistem uni
tar de imagini și acea-stă logică pro
prie lui, a fost idei-a artistică, legată 
în mod complex de imaginea „mărului 
de lângă drum".

Desigur că există o infinitate de 
posibilități de a găsi idei artist-i-ce, 
care determină for-me nesfârșite și va
riate de poezie. Dar principiul, cred 
eu, este întotdeauna același.

A descoperi forma concretă a unui 
adevăr (ideie artistică) este extrem 
de greu și de complicat și echivalează

ÎNSEMNĂRI despre literatură
(Urmare din pag. I-a) 

care mișcarea inițială pornește de la 
ideie. Ideia afirmată în acest frag
ment nu este citași de puțin „ideia 
absolută” hegeliană, în lumina severa 
a căreia arta este un dat finit, fără 
dezvoltare, un cadavru aparținând 
trecutului, o stație tenminius a „idleii 
absolute’’ lipsită de perspectiva vii
torului.

împotriva esteticii idealiste este și 
Continua conexiune afirmată între cele 
două laturi esențiale ale fenomenului 
artistic. Estetica idealistă rupe conți
nutul de formă,, declarînd conținutul 
de esență inferioară și acceptînd nu
mai forma ca un dat valabil și șpe- 
cif.c artei superioare.

Hegelianism trecut prin filiera me
todologiei lui Vischer, dar hegelianism 
curat, totuși, găsim în afirmația lui 
Maiorescu din „0 cercetare critică a- 
supra poeziei romîne de la 1867”. Aci 
Maiorescu reproduce, fără a-1 cita pe 
Hegel, faimosul aforism estetic al fi
lozofului german și anume că fru
mosul este „exprimarea unei idei sub 
o formă sensibilă corespunzătoare’’. 
Dar Maiorescu dezvoltă mai departe 
aforismul într-o direcție specifică es
teticii idealiste: „Poetul nu este și nu 
poate fi totdeauna nou în ideia reali
zată: dar nou și original trebuie să fie 
în vesmîntul sensibil în care o tăvă
lește și pe care îl reproduce în imăgi- 
națiunea noastră. Subiectul poeziilor, 
impresiunile lirice, pasiunile omenești, 
frumusețile naturii sînt aceleași de 
cînd lumea; 
na variată 
artă...” 3)

Maiorescu 
țiunii sale estetice. Conținutul de idei 
este de substanță inferioară pentru că 
în el își pot găsi adăpost noțiuni care 
nu aparțin domeniului poeziei, cum ar 
fi noțiunile politice, ideile patriotice, 
etc. etc.

„Poezia rătăcită în sfera științei și 
a politicei rămîne întîi neînțeleasă și 
neinteresantă pentru marea majoritate 
a oamenilor contimporani și este al 
doilea pierdută în generațiunile urmă
toare chiar pentru cercul restrîns de 
indivizi, pentru care a avut un sens 
și o atracțiune în ziua nașterii ei”. *)

Dislocarea fondului 
unitatea lor dialectică 
Maiorescu foarte bine 
politice, dat fiind că 
apolitismului (așa cum o face Maio-

nota 
gîn- 

Emi-

nouă însă și totdeau- 
este încorporarea lor în

oferea și justificarea ra-

și formei din 
are deci, cum 
arată, rațiuni 
propovăduirea

rescu) este una din cele mai serioase 
rațiuni politice ale claselor exploata
toare.

Prioritatea acordată formei, dispreț 
pentru așa zisul caracter efemer al 
conținuitului de idler, an-ate-m-izairea fon
dului politic al ideilor, această îmbi
nare perfectă dintre laturile formaliste 
și apolitice ale gîndirii idealiste în es
tetică, se găsesc din plin în stadiul 
din 1867 al conducătorului „Junimii”, 
studiu pe care — nu încape nici o 
îndoială —- Eminescu l-a cunoscut.

Drumul pe care de la început îl stră
bate E-mine-scu în problemele artei nu 
este ni-ci al lui Maiorescu și nici al 
lui Hegel, și în plus nu aparține nici 
celor doi filozofi care stat favo-riții 
poetului, într-o bună parte a vieții lui: 
Schopenhauer și Rant. Este un drum 
propriu .a-1 poetului, rez-ultat din cu
noașterea oamenilor și a vieții sociale, 
din studiul creației populare, din dra
gostea lui nețărmurită pentru idealu
rile de libertate ale popoarelor.

Cam î-n același timp în care 
în manuscrisele sale amintitele 
duri cu privire Ia esența artei,
nes-cu pu-blica în revista „Familia" un 
studiu despre repertoriul teatral c) 
cu bune caracterizări asupra drama
turgiei naționale și străine, dintre care 
foarte semnificativă este entuziasta re
comandare a teatrului lui Victor 
Hugo. ,,Pe popor în luptele sale, în 
simțirea sa, în acțiunea sa, pe popor 
în puterea sa demonică și uriașă, în 
înțelepciunea sa, în sufletul său cel 
profund, știe a-l pune pe scenă Victor 
Hugo și numai el. Adorator al po
porului și al libertății, numai el le re
flectă pe amindouă în conture mari, gi
gantice... Pe acest bard al libertății îl 
recomandăm cu multă seriositate juni
mii, ce va vrea să se încerce în drame 
națîonale-romîne'’

tA
Estetica idealistă refuză recunoaș

terea valorii obiective a realității în
conjurătoare și faptul că arta n-u are 
a fi altceva decît reflectarea acestei 
realități, după legi proprii. Și pentru 
că Maiorescu a fost cel mai des citat 
de către critica burgheză în ceea ce 
privește destinul operei lui Eminescu, 
ne -referim încăo-dată la el. Conducă
torul „Junimii” afirma ritos, î-n stu
diul amintit, că: „Materialul poetului 
nu se află în lumea din afară; el se 
cuprinde numai în conștiința noastră

EPIGRAME

și se compune din imaginile reproduse 
ce rii le deșteaptă auzirea cuvintelor 
poetice". e).

In notele asupra „Strîngerii litera
turii noastre populare”, Emines-cu res
pinge și acest postulat de bază a-1 es
teticii idealiste și mergînd la izvorul 
poeziei, la viața oamenilor, stabilește 
un foarte adevărat principiu al speci
ficității naționale, în ceea ce privește 
i-mag.n-ea poetică. Materialul în care 
ideia devine sensibilă sînt imaginile 
dar nu orice fel de imagini—adaugă 
Eminescu — ci numai acelea care sînt 
specifice vieții p-e care o duce po
porul respectiv. „Tropii unei națiuni a- 
gricole diferă de tropii, de imaginele 
unei națiuni de vinători ori de păstori. 
Sub ce imagini va îmbrăca unul sim- 
(ămîntul etern al amorului și sub ce 
imagini celălalt, decît numai prin acele 
pe care le posedă? Acest mod de cuge
tare care se reflectă numai asupra cor
pului, nu asupra ideii unei poezii con- 
stitue naționalitatea ei ’.

Pe drumul gîndirii materialiste era 
aproape inerent ca poetul să ajungă la 
o astfel de judecată îndreptățită și 
perfect valabilă asupra formei națio- 

- male, problemă pe care o poale pune 
și rezolva just numai estetica mate
rialistă, dat fiind că estetica idealistă 
ipe lîngă atributul apolitismului îl cu
mulează și pe acela al cosmopolitis
mului, al ștergerii brutale a deosebiri
lor dintire popoare. Esteticienii occi
dentului imperialist caută să impună 
în mom-einitu-1 d-e față o a-rtă aș a-zis 
universală, o artă care prin formalism 
sau naturalism face să dispară spe
cificul național, opun-ind astfel o ba
rieră ideologică năzuințelor firești ale 
tuturor popoarelor lumii către o viață 
liberă, conformă tradițiilor naționale.

In treacăt, ține-m să reamintim că 
un tip perfect de filozofie cosmopolită 
es-te și filozofiia pesimismului scho- 
pen-hauerian, astfel că în fragmentul 
citat Eminescu se eliberează și de 
vraja atît 'de p-uternică a acestui filo
zof, fermecător prin stil și profund 
reacționar în gîndirea sa.

începuturile gîn-dirii estetice la Emi
nescu sînt cu mult mai bogate, decît 
aceste cîteva elemente care au fost 
alese .aci. Sîn-t în notele sale m-an-u- 
scrise și confuzii s-au erori; în esență 
însă, însemnările sale cu pr ix- la 
problemele artei, ne incită la reamin
tirea imaginei lui Anteu, care n-u poa
te fi învins de dușmani perfizi atît 
timp cît stă în contact cu pămintul, 
din ca-re purcede. La fel și Eminescu. 
Atît timp 
prin artă 
înaripată, 
adevăruri
tor. Negurile încep dincolo de terito
riul puterii tonice, invincibile, a Geei, 
care pentru Eminescu este arta cu 
toată problematica ei.

Elementele atît de limpezi de gîn- 
diine materialistă ale tânărului p.'-et 
vor deveni apoi și mai ferme. In or ce 
caz disputa ideologică cu „Junim.a” 
este pregătită cu foarte serioase ar
gumente filozofice, astfel că apariția 
în opera lui Eminescu a unui poem 
cum este „Epigonii”, nu mai poate 
surprinde pe acela care cunoaște an
tecedentele gîn-dirii materialiste a poe
tului, în pro-blemele fundamentale ale 
esteticii.

cît stă pe tărîmul artei, și 
al vieții, gîndirea lui este 

strălucitoare, proclamin-d 
valabile și astăzi și în vii-

GAZETEI LITERARE

l-am dat Gazetei Literare
Un lung poem spre publicare, 
Dar mi-a cerut o epigramă: 
Vezi? Asta-i, gram pe gram 

se cheamă.

Unii tovarăși stau luni de zile 
la casele de creație și nu dau 
la iveală de cît titluri de volume.

LUI MENDES-FRANCE

A vrut să meargă „aut trans" 
Să se ratifice dînd ghes, 
Vînzarea o semnă Mendes, 
Sentința lui, întreaga „France".

UNOR ÎNDRUMĂTORI LITERARI

Priveam odată roata morii; 
Privind-o mă gîndeam la noi, 
Ca moara merg îndrumătorii 
Dar merg cu roata înapoi.

— Ea casa de creație, la munte 
Ai huzurii, tovarășe, un an.
De scris ai scris ceva? — O, da, 

desigur: 
Am anunțat un titlu de roman,

George Dan

LU1 MAXIM, DIRECTORUL 
„EDITURII TINERETULUI”

Pentru carte, iți dorim
Să fii măxim, nu Maxim.
Pentru carte, vrem din inimi, 
Să fii maxim — și nu minim.

Un cititor

POEMUL MARE Ion Vitner

Atîtea mii de versuri un poem 
Admir acest efort spre cantitate 
Dar potrivit unui marxist sistem 
Aștept acum un salt spre calitate.

Tudor MăinescuRadu Boureanu

3) T. Maiorescu: „Critice" Ediția 
Socec 1926 vol. I pag. 30.

4) Ibid. pag. 36.
5) „Repertoriul nostru teatral” — 

Familia’’ 18/30 Ian. 1870.
6) T. Maiorescu: Op. cit. pag. 14.

In continua-reia interviului nos
tru pe tema „Ce vom citi în 
1955“ ne-am adresat tov. Mihai 
Maxim, directorul Editurii Tine
retului, care ne-a dat următoa
rele răspunsuri:

— Ce obiective ați avut în față 
pentru întocmirea planului e- 
ditorial pe anul 1955 ?

— Pentru anul 1955, planul 
de tipărituri al editurii noastre 
prevede publicarea a aproape 
350 de titluri de volume, în
tr-un tiraj de peste 6.50Q.OOO 
exemplare. Față de ceea ce s-a 
planificat pentru anul 1954, 
sporul la numărul de exempla
re reprezintă 50 la sută, iar 
comparativ cu anul 1953 crește
rea revine la 3.000.000 de cărți, 
adică — în doi ani — dublu.

In elaborarea planului s-a ur
mărit, răspunzlndu-se la cerin
țele cititorilor exprimate în scri
sori și în consfătuiri, (în cursul 
anului s-au primit 3.300 cores
pondențe), să se dea tinerei ge
nerații lucrări cît mai variate 
din punct de vedere tematic și 
de un nivel calitativ ridicat, 
care să contribue la educarea 
ei în spirit comunist.

înaltul nivel al creației mare
lui nostru scriitor Mihail Sa
dov eanti, cererea crescîndă a 
maselor de cititori- manifestată 
în repeziciunea cu care se epui
zează edițiile, impun o reeditare 
și mai largă a acestor opere. 
Astfel, in vitrinele librăriilor ci
titorul va avea satisfacția să în- 
tîlnească noi ediții din: „Ni- 
coară Potcoavă", „Nada flori
lor" și „Zodia Cancerului". De 
asemenea, din opera maestrului 
în ediții bogat ilustrate se tipă
resc „Raiul" (o culegere de po
vestiri vînătorești) și „Printre 
gene" (o culegere de povestiri 
și povești pentru copii).

In ultimele zile ale lunii mar
tie, va apare volumul II din 
cartea revoluției de la 1848, 
„Un om între oameni" de Că
rnii Petrescu, iar în ultimele 
luni ale anului, sfîrșitui acestei 
trilogii. Sînt în curs de pregă
tire : o carte a maestrului Ce
zar Petrescu al cărui erou este 
unul dintre milioanele de Ioni 
—obijduiții de odinioară; o evo
care a anilor dinainte de pri
mul război mondial „Așa a fost 
odată" de Ion Pas; un roman 
de Petru Dumitriu, în care au
torul își propune să urmărească 
drumul unui erou contemporan, 
încă din anii ilegalității. Pen
tru colecția „Patria noastră", 
Geo Bogza a promis o carte 
despre Dunăre. Zaharia Stancu 
începe și sperăm să termine 
încă în acest an, o carte despre 
Republica noastră sub forma 
■mor note de călătorie cuprin

zînd și incursiuni, în trecutul în
depărtat și apropiat.

Laurențiu Fulga lucrează la o 
frescă a anilor 1941-1945 „Fron
tul", din care primul volum va 
ipare în acest an.

Se traduce din limba maghia
ră „Fetele noastre" de Nagy 
Istvan — un roman al tineretu
lui nostru muncitor din uzine. 
Se pregătește un volum cu re
portajele lui Miron Radu Pa- 
raschivescu.

Apare o culegere de reportaje 
și schițe despre R. P. Chineză 
scrise de V. Em. Galan.

Se pregătește cartea din tre
cutul de luptă al poporului nos
tru „Cu fruntea sus" de A. 
Lambrino și A. G. Vaida, un 
volum de schițe și povestiri din 
viața satului de Remus Luca, un 
roman de I. Istrati; povestirea 
„Marșul miresii" de C Ignă- 
tescu. Dumitru Mircea făgădu
iește să termine în acest an un 
nou roman din viata tineretului 
muncitor, Francisc Munteanu 
semnează o nuvelă de proporții 
mai, mari, întitulată „Mihâi Bo- 
chiș", Radu Theot.oru a termi
nat volumul 11 — și ultimul — 
din „Brazdă și Paloș", iar Petru 
Vintilă ne-a predat noua sa 
carte „Cu aripile întinse".

Vom tipări un volum de po
vestiri de Al. Cazaban.

Se va tipări o carte de călă
torii „Taina albă" de I. Popper, 
— despre călătoria „Belgicăi" 
la Polul Sud la care a parti
cipat și marele nostru savant 
Racoviță, — o nuvelă „Darul de 
nuntă" de Nicuță Tănase—des
pre reeducarea unui băiat de 
„mahala", nuvela „La răspîntie" 
de S. Podină, o povestire istori
că despre Dimitrie Cantemir de 
Mihnea Gheorghiu, nuvele și 
povestiri de St. Gheorghiu, M. 
Șerbănescu și Fl. Petrescu. La 
un roman din viața studenților 
lucrează prozatorul clujean Mir
cea Zaciu. 1. D. Mușat pregăteș
te o ediție mult îmbunătățită a 
cărții sale despre răscoala ioba
gilor din 1514. Un volum de 
schițe semnează Al. O. Teodo- 
reanu.

Poezia este reprezentată prin 
volumul „Teodor a lui Gună" 
de M. Beniuc, „Povestea ser
gentului Belate Alexandru" de 
Dan Deșliu, „întoarcerea arme
lor" de Mihu Dragomir, două 
cînturi din „Povestea poveștilor" 
de Marcel Breslașu, cit și prin 
volumele semnate de Ștefan lu-

reș, Al. Andrițoiu, Ion Brad, 
George Dan, Cezar Drăgoi, Ge- 
lu Naum, Toma George Maio- 
rescu, Th. Constantin, R. Ma.re- 
șănu, FI. Mugur și alții.

Cititorii vor primi, de aseme
nea, un volum de fabule și un 
ciclu de poezii despre 1907 scri
se de Tudor Arghezi.

— Editura Tineretului a tipă
rit în cursul anului trecut cîteva 
volume de succes, semnate de 
tineri scriitori needitați pînă a- 
tunci. Cum veți continua în a- 
hul 1955 această preocupare 
pentru promovarea tinerelor ta
lente?

— Considerăm și pe mai-de
parte drept o sarcină centrală 
pentru noi sprijinirea și pro-

Amintim și „Balaurul alb 
Profira Sadoveanu. Pionierii și 
școlarii vor putea citi romanul 
„Cimciștii" de O. Pancu-Iași, o 
povestire scurtă de Al. Jar, un 
volum de basme de Vladimir 
Colin, „Praștia năzdrăvană" — 
basm de Gica Iuteș, o prelucra
re din „Șeherazada" făcută de 
Eusebiu Camilar, o povestire 
fantastică de Felix Aderca, o 
povestire despre viața tristă a 
unui copil în trecut scrisă de 
Tiberiu Vornic, cit și alte po
vestiri și povești scrise de De- 
mostene Botez, loachim Botez, 
Ioana Postelnicu, Sonia Larian, 
Mihail Stoian, 1. Jipa. Al. Mi-

De vorbă cu MiHAI MAXIM 
director al Editurii Tineretului

mov ar ea de noi cadre literare.
Un loc însemnat în această 

preocupare U are apariția „Al
manahului Tinerilor Scriitori".

In acest an va vedea lumina 
tiparului remarcabilul roman al 
tîhărului prozator Titus Po- 
povici „Eliberare" și o nuvelă 
despre studenți de același autor. 
Se pregătește romanul „Cetera- 
șul“ de un nou romancier, Eu
gen Giurgiu, precum și nume
roase schițe și povestiri de Du
mitru Ignea, Toma Atanase, lo- 
niță Marin, C. Constantinescu, 
Petru Surupăceanu, Pop Simion, 
Dorel Dorian, (un interesant vo
lum de schițe despre viața pe 
un șantier), Th. Mazilu (schițe 
satirice), un volum din versurile 
lui N. Labiș, altul de Al. Zotta, 
o piesă de teatru de Al. 
dan, precum și de alți 
scriitori pe care editura îi 
iuta în mod deosebit.

— Un loc important în planul 
editurii îl ocupă desigur cărțile 
pentru copii. Am dori să ne dați 
cîteva titluri de cărți 
în planul editurii, și 
scriitorilor care în acest 
angajat să dea lucrări pentru 
cei mici.

— Pentru preșcolari vor apare 
lucrări semnate de: (Cicerone 
Theodorescu. Nina Cassian, Al. 
Șâhighian, Mioara Cremene, T. 
Dumbrăveanu, Sidonia Drăgu- 
:anu, A. Tudoraș, Horia Aramă, 
ăna Marcu, C. Nisipeanu, Gh. 
Dumitrescu. Cr. Sîrbu și alții.

Miro- 
tineri 
va a-

înscrise 
numele 
am s-au

tru, S. Milorian, Ștefan Luca, A. 
Chiriac, P. Lusca- 
Gruia, Nichituș și

Rogoz, Gh. 
Iov, Călin 
alții.

it
maghiară pentru coIn limba maghiară pentru co 

pii și tineret se tipăresc nume
roase cărți atît originale cît și 
traduceri. Dintre lucrările ori
ginale pentru tineret subliniem 
romanul „Buchetul" de Kovacs 
Gydrgy, o culegere de schițe de 
Sută Andrăs, „Comoara Carpa- 
țâlor" de Mehe Gyorgy, „Pe 
drum", o culegere de poezii de 
Majtenyi Erik, un roman din 
viața colectiviștilor semnat de 
Hăjdă Zoltăn și altele.

Pentru copii, Horvath Istvăn 
va da o culegere de basme și 
o culegere de poezii, Horvâth 
Imre va semna o scurtă poves
tire în versuri, iar Găll Margit, 
„Povestea șoricelului lăudăros".

In limba germană vor apare 
volume de poezii semnate de I. 
Bulhardt, E. Kornis și alții. 
„Cum să desenăm" de V. Gund- 
hardt, „Domnișoara în mînăsfo 
re“ (nuvelă umoristică) de Pa
vel Șchuster și altele.

— Care este planul Editurii 
Tineretului în privința traduce
rii cărților pentru copii si tine
ret ?

— In cursul anului, pentru 
copii șl tineret vor vedea lumina 
tiparului numeroase traduceri 
din literatura rusă și sovietică.

Astfel vor apare: „Opere în 
două volume de N. Ostrovski, 
la fel în două volume operele 
lui Arkadie Gaidar, „Bărbăție" 
ed. Il-a de Ketlinskaia, „Aurul" 
de Boris Polevoi, „Gazeta pă
durii" de V. Bianki, cartea lui 
Jitkov „Ce-am văzut", precum 
și altele- Traducerile sînt sem
nate de Otilia Cazimir și N- 
Gumă, I. Jianu, Ivanovschi, D. 
Mânu, Mihnea Gheorghiu, Ticu 
Arhip, Xenia și Natalia Stroe, 
etc. Apar culegeri de poezii 
din Barto (traduse de Virgil 
Teodorescu'). din Ciukovski 
(traduse de Nina Cassian), 
din Mihalkov (traduce Cezar 
Drăgoi).

Victor Tulbure traduce . 
mul „Makar Nazar" de I. Kir
sanov. Numai din limba 
se traduc 64 titluri de cărți.

O carte de o deosebită valoa. 
re va fi culegerea „Despre li
teratura pentru copii" de Ma
xim Gorki.

— Ce va tipări anul acesta 
Editura Tineretului din operele 
clasicilor romîni și al literatu
rii universale?

— In cadrul „Bibliotecii școla
rului" apar mai mult de 20 volu
me din clasicii romîni și uni
versali, iar separat se tipăresc 
ediții bogat ilustrate din Emi- 
nescu, Creangă, Alecsandri, Coș. 
buc, Odobescu, Pann, St. O. Io
sif, E- Gîrleanu, etc.

Din operete clasicilor 
turii universale Se vor 
„Odiseea" de Homer, 
cărți de V. Hugo, M. Twain, Ju
des Verne, Jak London, „Aven
turile baronului Munchausen" de 
Raspe, „Călătoriile lui Guliver" 
de Swift, „Vechi povestiri cehe" 
de Jirasek, „Ianioo muzicantul" 
ele H. Sincbievici. „Ivanhoe" de 
Walter Scott, „Cei trei mușche
tari" de Alexandre Dumas și 
altele. Se or edita de aseme
nea un număr de cărți din lite
ratura contemporană a țărilor 
de democrație populară. Eugen 
Jebeleanu traduce „Jănos vi
teazul" de Petofi, iar Veronica 
Porumbacu un ciclu de poezii 
din Jozsef Attila.

Vom publica in traducerea po
etului Mihai Codreanu „Cyrano 
de Bergerac" 
tand.

In seria de 
tru copii vor 
(ulii cuprinzînd în special po
vestiri ale clasicilor din întrea-

poe-

rusă

litera- 
tipări: 
cîteva

de Edmond Roș

cărți „pitice" pen- 
apare 60 de căr-

ga lume, în tiraje de 50.000- 
80.000 exemplare.

— V-am ruga să ne țja-ți cî
teva informați-i despre prezen
tarea gra-fică a că-rțilo-r.

— Ne propunem să îmbunătă
țim și mai mult prezentarea ar- 
tistico-grafică a cărții cu ajuto
rul celor mai buni artiști plastici: 
Jules Perahim, Ligia Macovei, 
Marcela Cordescu, Gy. Szabo 
Bella, Bene Iosif, Andrâsi Zol
tăn, Eugen Taru, A. Stoicescu, 
Coca Crețoiu. Ana Bițan, G. 
Adoc, A. Lucacl, Niki Popescu, 
A. Alexe, Iura Darie, Arz Hel
mut, etc. cît și prin superioara 
calitate a materialelor.

— Și acum, ce alte lucruri ne 
mai puteți spune despre activi
tatea editurii în 1955 ?

• — Vom căuta să mărim nu
mărul cărților prevăzute să a- 
pară în cadrul colecțiilor „Pa
tria noastră" și „Oameni de 
seamă",, lucru care depinde în 
mare măsură de atenția pe care 
scriitorii noștri o vor acorda co
lecțiilor de popularizare. Citito
rii vor primi un număr sporit 
de cărți în cadrul colecției „Ști
ința învinge".

Din semestrul I vor lua fiin
ță noi colecții, ca: „Biblioteca 
de aventuri, călătorii și litera
tură fantastico-științifică", o 
colecție de teatru pentru copii 
și tinerei unde se vor publica 
„Trestiile de au-r“ de Mioara 
Cremene, precum și alte piese, 
iar pentru cel de al doilea se
mestru pregătim o nouă colec
ție care va cuprinde reportaje 
literare despre țările din întrea
ga lume.

încheiem rugind critica litera
ră să se preocupe mai mult de 
literatura pentru copii și tineret, 
să dezbată problematica acestei 
literaturi, să analizeze cărțile 
ce apar.

Colectivul Editurii Tineretului 
se angajează cu toate forțele , 
ca alături de autori să realize- i 
ze planul — din care o parte 
am schițat mai sus — dînd lu
crări de un nivel calitativ ridi
cat și asigurăm totodată scri
itorii din țara noastră că ne 
vom strădui și mai mult să fa
cem din fiecare redactor al e- ) 
diturii un sprijin * apropiat al ! 
lor.

Ou răspunsurile primite 
partea tov. Mihai Maxim,

dă 
am 

încheiat seria interviurilor noas
tre despre cărțile pe care le 
vom citi ta 1955.

Numai din această sumară e- 
numerare de titluri, cititorii își 
pot da seama că anul literar ' 
1955 va fi deosebit de bogat.

Reporter !



a aitelor plastice
t

elocvența cifrelor, 
și în poezia lor. In 

caz în semnificația lor. 
de pildă, cît de grăi- 
o simplă cifră : în ziua 
1955, numărul vizitato-

Poate 
orice 
Iată, 

toare poate fi 
de 2 ianuarie 
rilor la Expoziția de stat a artelor 
plastice s-a ridicat la zece mii. Și 
dacă ne gîndim la expozițiile de 
acum douăzeci de ani, unde de multe 
ori nu întîlneam decît vreo cîțiva ar
tiști veniți să mai stea de vorbă în
tre ei, ne putem da seama cît de ma
re e schimbarea care a intervenit. As
tăzi, arta creată pentru popor, pe în
țelesul tuturor, are un răsunet larg 
și viu în rîndurile poporului.

Să mai dăm încă o cifră: numărul 
lucrărilor prezentate la expoziția de 
anul acesta trece de o mie. Nicicînd 
nu s-a obținut o participare atît de 
activă, atît de numeroasă, la o expo
ziție care reunește rodul muncii de 
un an a artiștilor noștri. Și printre 
expozanți întîlnim și numele unor 
tiști care au trecut de 70 de ani, 
Isar, Pal lady, Mairiuis Bunescu, 
Stoica, Steriadi, .alături die acelea 
unor tineri care abia au absolvit 
stitutele de artă. Pe frontul artei lup
tă cot la cot și cei bătrîni și cei 
vîrstnici și cei tineri. Și de aceea, Ex
poziția de stat a artelor plastice e atît 
de bogată.

Față de expoziția de anul trecut, 
se constată o creștere a calității plas
tice a lucrărilor, mai ales în pictură. 
Se pictează ma;i bine, mai închegat, 
cu o înțelegere mai justă a probleme
lor plastice, cu o mai mare strălu
cire a culorii. Dar acest spor de meș
teșug nu e însoțit și de o îmbogățire 
a conținutului, de o prezentare mai 
expresivă a elementelor noi, tipice, 
care definesc realitățile actuale. Și a- 
ceasla e una din principalele lipsuri 
ale expoziției de anul acesta.

^Expoziția se împarte în trei mari 
secțiuni: pictura, sculptura și gratica, 
fiecare avînd un specific propriu. In 
cercetarea critică a expoziției, ne vom 
opri pe rînd asupra acestor trei arte.

In pictură, problemele cele mai in
teresante le ridică tabloul de compo
ziție, atît prin posibilitățile mai largi 
de a oglindi un conținut mai bogat, 
cît și prin faptul că poate reuni într-o 
sinteză și celelalte genuri și anume 
portretul, peisajul și natura moartă.

Există, în această expoziție, nume
roase tablouri de compoziție. Și un 
fenomen semnificativ e curajul pe ca
re-1 arată tinerii absolvenți ai Institu
telor de artă, atacînd acest gen atît 
de complex și de spinos. Dar îndrăz
neala e un ferment necesar actului de 
creație și s-ar putea spune că, în 
fond, orice operă de artă adevărată e 
un act de curaj, fiind 
tei din care artistul 
gător.

Compoziția cea mai 
ceasta expoziție e „Odihna la cîmp. 
Studiu peniru 1907". de Corneliu Ba
ba, operă de maturitate a unui artist 
care a ajuns la cea mai mare simpli
citate care înseamnă o cristalizare și 
o sinteză a însușirilor sale creatoare. 
Linia expresivă, plină de caracter, 
care construește amplu și viguros i- 
maginea . compoziția simplă dar mo
numentală, adîncirea expresiei sufle
tești a personajului principal, în care 
se concentrează întreaga tristețe a 
unei vieți chinuite, sobrietatea pale
tei reduse, după pilda marilor clasici, 
la trei tonuri dominante, folosirea con
trastelor puternice dintre părțile in
tens luminate și suprafețele întune
cate, alăturate sînt mijloacele prin 
care Baba realizează dramatism de o 
emoționantă intensitate în evocarea 
am am icuilui trad al 
dinioară. Deși scena 
cîmp, totuși tabloul 
teller și aceasta se 
felul cum e redată 
din fiind ai pînzei 
concentrare mai 
basmaua albă și care nu corespunde 
luminii reale, mult mai difuze, din 
natură. Tocmai prin folosirea proce
deelor picturii de atelier, acest tablou 
amintește de operele marilor clasici. 
Dar problema e: putem noi oale re
nunța ia cuceririle picturii realiste în 
aer liber pentru a reveni la procede
ele depășite ale picturii de atelier, 
chiar dacă ele ne prilejuesc efecte re
marcabile? fn privința aceasta discu
ția e deschisă și lupta de opinii se 
desfășoară deosebit de vie în rîndu
rile pictorilor noștri.

O altă compoziție foarte discutată 
e aceea a lui M. H. Maxy „Mama e- 
roină Aspra Marin Pelaghie sărbăto
rită de familia sa", care ne înfățișea
ză un aspect din viața nouă a țăra
nilor de astăzi. Această lucrare în
seamnă un hotărît pas înainte al ar
tistului pe drumul unei arte realiste, 
prin conținutul ei just, prin străduința 
de a exprima tipicul vieții de azi, 
cînd țăranii, prin munca lor, sînt stă- 
pîtii pe soarta lor. In jurul sărbători
tei s-au adunat copiii, ginerii, nepoții. 
Sînt muncitori, ostași, activiști, stu- 
denți, ceea ce ne arată cum se ridică 
noile generații dela țară, în fața că
rora toate drumurile sînt deschise. Dar 
realizarea artistică suferă de un oare
care schematism. Lipsește atmosfera 
de veselie, de sărbătoare adevărată, a 
petrecerilor dela țară. Pe chipul ma
mei nu se citește nici duioșia, nici 
emoția cuvenită. Și deși scena se pe
trece în aer liber, lumina nu e cea 
adevărată, din natură. Se pare că ar
tistul n-a avut răgazul necesar pentru 
a-și desăvîrși fuziunea și închegarea 
plastică a compoziției și a folosi din 
plin experiența și măestria sa.

Aceeași temă, transpusă în mediul 
muncitoresc, e tratată în compoziția 
„Ziua Minerului" de Vasile Weith. 
Dar artistul nu numai că n-a reușit 
să redea atmosfera de sărbătoare, ci 
a ajuns la naiuralism prin felul mi
gălos cum a pictat fructele, florile și 
bucatele depe masă.

Muit mai picturală, cu toate stîngă- 
ciile pe care le cuprinde, e lucrarea 
„Nuntă la o gospodărie agricolă" de

împotriva pericolului 
care amenință 
cultura lumii

Charles Dobzynski

j Scrisoare către un

ar
ca 
D. 

alte 
In-

rezultatul lup- 
a ieșit tovin-

isbutită din a-

țăranilor de o- 
se petrece în plin 
e o pictură de a- 
vede mai ales în 
lumina, în planul 
sau în zonele de 

intensă cum ar fi

La Casa Scriitorilor
Eri seară, la Casa Scriitorilor, a 

fost comemorat scriitorul maghiar 
Jokai Mor de la moartea căruia au 
trecut cincizeci de ani.

Tovarășul Szemler Ferenc, laureat 
al Premiului de Stat, a evocat viața 
marelui prozator maghiar care, prin 
scrierile sale, a lăsat o imagine vie, 
puternică și realistă a timpului său.

Au urmat lecturi din opera lud Jo
kai Mor și a rulat filmul maghiaV 
„Zilele mîniei“.

Renata 
festivă 
ve. Deasemeni „Sărbătoare", lucrarea 
de diplomă a pictorului Petre Bedi- 
van și „Sărbătoare cîmpenească" de 
Ion Pacea și G. Spiridon se remarcă 
prin calitățile lor de compoziție și în
seamnă o afirmare viguroasă a unor 
tinere talente.

Dacă tema nivelului de trai al oa
menilor muncii e 
se compoziții, în 
teme, deosebit de 
scăpat aproape 
pictorilor noștri, 
patosul acelora care făuresc 
nouă în patria noastră, nu 
tablourile din expoziție și aceasta e 
o lipsă destul de importantă.

Se mai cuvine să cităm patru com
poziții valoroase cu aspecte din viața 
cea nouă care se dezvoltă în țara 
noastră: „Bucuria lui Polenszki, cio

Duncan, care tratează o temă 
în cadrul nou al vieții colecti-

tratată în numeroa- 
schimb rămîn alte 
importante, 
cu total
Eroismul,

care au 
aiienției 
avîntul, 
o lume 
apar în

I. PICTURA
ban evidențiat" de Iosif Bene, o lu
crare bine închegată și frumos pic
tată, cu un bogat conținut, „Critica" 
de~ Abody Nagy Bela înfățișînd o te
mă deosebit de importantă, cu rezol
vări picturale care înseamnă un pro
gres în evoluția acestui artist, „înain
te de lansare pe șantierul 1 Mai din 
Brăila" de A. Melissaratos și „Ne-a 
sosit utilaj sovietic" de Simona Va- 
siliu, lucrări de diplomă cu remarca
bile însușiri plastice. Tot din rîndu- 
rile celor tineri se ridică un talent cu 
mari posibilități, Emilia Niculescu, a 
cărei compoziție „La culesul porum
bului" are o deosebită savoare și con
sistență plastică, Un desen amplu și 
expresiv.

Trecutul eroic de luptă al poporu
lui nostru e evocat în cîteva compo
ziții valoroase, dintre care cea mai 
realizată e „Ecaterina Varga" de Ste
fan ~Szonyi, una dintre cele mai bune 
lucrări din actuala expoziție. Monu
mental concepută, această compoziție 
ne înfățișează personalitatea puterni
că a luptătoarei care și-a jertfit viața 
pentru drepturile poporului. Deși to
nurile sînt prea sumbre, Szonyi izbu
tește să redea vigoarea, dîrzenia și 
măreția acestui personaj.

„Ștefan cel mare la Vaslui" de Gh. 
Costiurin :u o justă înțelegere a pro
blemelor compoziționale și un deose
bit avînt și „Nu trageți! Epizod din 

de 
lu- 
ta-

bit avînt și „Nu trageți l Epizod 
1907" de Petre Constantin Marin, 
un puternic dramatism, sînt două 
crări de diplomă care anunță noi 
lente în pictura noastră.

Insfîrșit, compozițiile prezentateInsfîrșit, compozițiile prezentate de 
Mimi Șaragă-Maxy ar merita o dis
cuție mai amplă, atît pentru calitățile 
lor excepționale, cît și pentru lipsurile
lor. „Perinița la Carnaval" e pictată, 
pe alocuri, cu străluciri extraordinare 
de pastă prețioasă, dar conține în a- 
celași timp și grave greșeli de desen. 
Se fvune însă problema: aceasta e i- 
maginea cea mai tipică, cea mai re
prezentativă a Festivalului Mondial al 
Tineretului care a avut loc la Bucu
rești, în vana anului 1953? Nu dă oare 
acest tablou o ideie greșită asupra 
grandioasei manifestări pentru pace 
a tineretului din lumea întreagă? Pri
ma datorie a artistului e de a des
prinde caracterul tipic al unei situații 
și de a nu se lăsa ispitit numai de 
magia culorilor. Mult mal justă ca te
matică e lucrarea sa „Eliberarea unui 
lagăr", de un puternic dramatism. 
Dar și această compoziție e inegal 
realizată, rezolvările coloristice de o 
extraordinară intensitate necorespun- 
zînd întotdeauna subiectului. Un pic
tor care știe să realizeze însă atît de 
impresionant cele două personaje din 
fundul tabloului, mai ales în registrul 
superior, unde apare figura halucinantă 
a unei femei, poate deveni un mare 
artist.

Și portretul, după felul cum se pre
zintă în această expoziție, ridică pro
bleme destul de importante. In primul
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rînd se constată lipsa aproape totală 
a chipului omului nou, redat în trăsă
turile sale tipice. In afară de „Țăran
că din Bistrița" de Titina Călugăru, 
care a izbutit să redea, cu o admira
bilă plasticitate, portretul moral al li
nei tinere țărance, mîndră, hotărîtă, 
dîrză și sigură de sine, există foarte 
puține realizări valabile în această 
privință. Efortul pictorilor noștri ar 
trebui să se îndrepte cu mai multă 
stăruință asupra acestei teme cu un 
conținut atît de bogat.

Mai numeroase sînt portretele unorMai numeroase sînt portretele unor 
fruntași ai literaturii 
Bogza 
șu de 
Labin. 
aceste 
despre 
fățișați, poziția lor de luptători, pen
tru a putea recunoaște, privindu-Ie, 
caracteristicile operei lo-r ?

Desigur, în ochii vii și sclipitori ai 
lui Marcel Breslașu, din portretul pic
tat de Ciucurencu, putem desluși iro
nia și verva fabulistului, dar nu ac
centele puternice din poemul închinat 
Doncăi Simo. Fața rotundă, colțul lă
sat al buzelor, cu o schimă pricinuită 
de obiceiul de a fuma pipa, ne arată 
înfățișarea fizică și nu cea morală, a 
poetului. Iar tichia depe cap nu-și are 
nici plastic, nici pentru definirea per
sonajului, un rost potrivit. Tabloul e 
frumos pictat, cu o știiiință subtilă die ,a 
reda spațialitatea volumelor cu rezo
nanțe prețioase și tonuri rafinate de 
culori. Ciucurencu e însă un artist că
ruia i se poate cere un efort pentru 
o mai puternică definire a hnei per
sonalități, așa cum a făcut-o în admi
rabilul portret al lui Zambaccian, sau 
chiar în „Studiul" de expresie de o 
remarcabilă vervă plastică din această 
expoziție.

Peisajul canișii tue catpitoliul Ve1 
mai numeros din secția die pictu
ră. înțelegerea justă a cerințelor pei
sajului realist lipsește însă la cele mai 
multe dintre lucrările expuse. Mai pre
domină încă tendința spre peisajul- 
studiu sau peisajul-schiță, în dauna 
unei viziuni ample, bine construite, 
bazate pe o compoziție serioasă. Dea
semeni, conținutul de idei al peisaju
lui e încă foarte sărac. Prea puține 
lucrări redau aspectele noi ale peisa
jului patriei noastre, în urma uriașe
lor transformări petrecute în ultimii 
ani. Cele mai izbutite lucrări cu a- 
ceastă temă sînt „Locuințe muncito
rești din Sighișoara" de Al. Ciucuren
cu și „Ogorul" de Fr. Ferch.

In peisajul rural, care oglindește 
frumusețea priveliștilor patriei noas
tre, se remarcă în primul rînd lucră
rile lui Eugen Popa și mai ales 
„Toamna pe malul Mureșului" în care 
artistul a reușit să redea prin lumina 
tabloului și prin elementele constituti
ve ale priveliștii un peisaj autentic și 
specific romînesc, oglindind și senti
mentul caracteristic al poporului ro- 
mîn față de natură.

Lucian Grigorescu, D. Ghiață, Zol- 
tan Kovacs, Henri Catargi, Ștefan 
Constantinescu, Titina Călugăru, Ma
ria Constantin, Traian Sfințescu, 
Gheorghe Ionescu, Aurel Ciupe, Cor
nelia Bahic, Ion Marșic, C. Constan
tinescu, Corina Lecca, Dumitriu Ni- 
colaide, Zoltan Takats figurează cu 
lucrări valoroase în această expoziție, 
dovedind forțele care asigură o dez
voltare mai justă a peisajului romî
nesc.

Natura moartă deși e reprezentată 
prin 34 de lucrări nu prezintă opere 
de excepțională valoare, în afară de 
„Vînat"‘de C. Baba, „Natură statică" 
de O. Angheluță și „Vioara" de C. 
Paiuleț.

Această sumară trecere în revistă a 
lucrărilor de pictură din actuala ex
poziție de stat ne arată greutățile ne 
care le mai întîmpină artiștii noștri 
în rezolvarea problemelor unei arte 
cu adevărat realiste. Dar ea ne arată 
și forțele vii de care dispune pictura 
noastră și care sînt o chezășta a mer
sului ei înainte, a propășirii ei în 
viitor.

noastre: Geo 
de J. Perahim, Marcel Bresla- 
Al. Ciucurencu, Al. Jar de Gh. 
Dar ne întrebăm în ce măsură 
portrete oglindesc și concepția 
lume și viață a scriitorilor în-

„Cultura este și ea un mijloc de 
a cuceri și dominai" Așa se exprimă 
filosoful francez Henui Vallon, sem- 
nalînid pericolul pe care-1 prezintă 
pentru cultura progresistă a Franței 
convenția culturală franco-germaniă, 
încheiată în cadrul acordurilor de la 
Paris.

In planurile lor expansioniste, 
cercurile imperialiste se folosesc de 
cultura și ideologia lor tocmai spre 
a-și face loc și spre a deschide 
drumul războaielor anexioniste.

Cultura a fost folosită și de Hitler 
ca mijloc de infiltrare a idteilor na
ziste la început, pentru ca, după a- 
ceasta, să vie cu tancurile și să ocu
pe țări.

Ne aducem aminte că înainte de a 
răsuna pe caldărîmul orașelor noas
tre motorizatele hitlerîste, în publica
ții, în ziare, în „asociații culturale", 
în fierbințeala huliganică a unor „in
telectuali", în spasmele diverșilor 
trăiriști, existențialiști și mioritici, a 
apărut ideologia profasaîstă, ideolo
gia violenței și a brutalității, urmată 
apoi, la scurtă vreme, de autodafeuri 
și asasinate.

„A trebuit să ne adunăm aici — 
a spus unul -dintre vorbitori la înitiîl- 
miirea festivalului taiternațiomal al re
zistenței ide 1-a Viena — mu numiai pentru 
a stabili un contact, ci spre a 
lupta cu toate puterile noastre îm
potriva pericolului iminent, nazismul, 
luptă care se identifică cu aceea îm
potriva reînarmănii Germaniei occi
dentale".

In cuvîntările ținute de acei care 
îrr timpul hitlerismului s-au ridicat 
cu arta lor împotriva acestuia și au 
păstrat sus stindardul culturii adevă
rate, s-a arătat necesitatea de a răs- 
pîndi cît mai mult ta întreaga lume 
operele din oare se degajă spiritul re
zistenței.

Pentru realizarea acestei acțiunii, 
întîlnirea a adoptat o moțiune în care 
se prevede că:

„Scriitorii și artiștii varticipanți la 
întîlnirea festivalului internațional al 
rezistenței de la Viena constată că 
omenirea posedă un patrimoniu cul
tural hotărîtor pentru propășirea civi
lizației in Europa și în întreaga lume.

Acest patrimoniu amenințat astăzi 
de pericolul războiului va contribui 
să orienteze popoarele către soluțiile 
pașnice ale tuturor marilor probleme 
actuale, între care și aceea a înțe
legerii și fraternități' între popoare.

Această înțelegere șl fraternitate s-au 
afirmat în cursul luptei împotriva fas
cismului și militarismului german 
distrugător al creațiilor spirituale ale, 
omenirii.

In acest scop, scriitorii și artiștii 
se angajează să folosească toate mij
loacele spre a asigura difuzarea lu
crărilor artistice din toate domeniile 
inspirate din rezistență și să stimu
leze noi creații în fiecare activitate 
care reflectă o poziție pacifică și de
mocratică a intelectualilor privind re
alitățile contemporane.

Scriitorii și artiștii,, participanți la 
întîlnirea festivalului ‘internațional al 
rezistenței ppopun:

1. Să se instituie un comitet per
manent pentru difuzarea literaturii 
inspirate de lupfa. partizanilor. Co
mitetul va întocmi o bibliografie in
ternațională q literaturii din rezis- 

traducerea lucră- 
diferite limbi eu-

ternațională a Ut 
tență și va înlesni 
rilor respective în 
ropene.

2. Comitetul va 
populat; de istorie a rezistenței inter- 
naționhle care va fi răsplndit în toate 
țărilp cu deosebire printre tineri și 
în instituțiile școlare.

3. Va institui un premiu interna
țional anual consacrat diverselor do
menii ale culturii. Premiul va fi atri
buit nu numai operelor inspirate din 
rezistență, ci și lucrărilor purtătoare 
de idealuri democratice.

4. Va organiza întîlniri anuale ale 
intelectualilor pentru discutarea te
meinică a tuturor problemelor cru
ciale și va pregăti un congres al 
apărării libertății culturale".

redacta un text

î
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Pentru LILI
Prietenă, auzi tu ce-absurdă e* romanța? 
Parcă re-ncepe totul, nimic nu s-a schimbat, 
Cu-aceleași vechi cuvinte se-nșeală astăzi Franța, 
Să uite de durerea ce-ar apleca balanța.
Pe-al nostru cer, alt soare, străin, s-a ridicat.

Spre-a stăpîni durerea- ar trebui uitată 
Și vremea ceea-n care fu patria trădată, 
Visele puse-n lanțuri, iubirile proscrise.
Dar azi- dușmană-a morții, e omenirea toată 
Și se răscoală-atîtea dulci primăveri ucise.

Copilăria noastră căzuse mai curînd
Ca frunzele, cînd toamna aleargă, scuturînd
Din crengile pădurii ruginile roșcate.
Cinci ani ce-ndoliară pe-acest străvechi pămînt 
Viața răstignită pe cruci încîrligate.

Cinci ani. Nu lasă urme o vreme-nșelătoare- 
Dar stăruie în minte. Am fost 
De trupuri nestrunite- de vise 
Ne-mbătrîhise ura, — cu silă 
Purtam în piepturi inimi de

o-mbrățișare 
amăgite, 
și-ntristare
vreme-ncărunțite.

Trăiam pe-atunci în lipsă și tot așa departe 
Era nădejdea noastră cum e planeta Marte;
Chiar gîndul, mersul, vorba, păreau o amînare, 
Cînd masca de pe față-și smulgea cumplita 

moarte, 
Instaurînd imperiul clădit pe abatoare.

Cu temniți și cu mituri ne porunceau nazișt i 
Un Stat-valet, maffia vînduților miniștri, 
Zvîrlea în ochii lumii un opiu-antisemit, — 
Pe Machiavel, Loyola, — buni dascăli au fasciștii 1 
In Europa Nouă, găsiră-un leac vestit.

Cadastru de ultragii, de chinuri, de teroare. 
Suspect prin nume-i. omul și prin înfățișare, 
Cînd visul Europei e Camera de gaze;
Și-n flacără sfîrșește a viermilor lucrare, 
Tot patrimoniul lumii în glod se-nnapoiază.

Grămezi, nevinovații-n cuptoare-crematorii, 
Popoarele pe ruguri. Priviți ucigătorii 
Speranțelor 1 Și carnea schimbată în săpun; 
Trăirăm și această ,batjocură-a istoriei. — 
Poți oare să nu sîngeri la toate cîte-ți spun?

O, timpuri polițiste de gîzi, trădare-a sorții, 
Cînd- uriașa ocnă e o cetate-a morții
Și chinul se transformă-n industrie de bază 1 
Auzi cum țipă-n oase scrîșnitul greu al roții 
Și rațiunea-n teascuri cum se fărîmițează ?

Cei lași tăceau; vînduții se năpusteau ca beții 
Să stingă-n nai voința de-a fi prieteni vieții, 
Smintite osanale călăilor cîntînd...
Se-acoperise țara cu-un strat asemeni ghieții, — 
Zăpddă omenească cernută pe pămînt...

Au fost acele vremuri de ură năpădite,
Sta țara spînzurată ca trupul unei vite

Mari de
Anii copilăriei i-am trăit într-o vre

me cînd ni se spunea că a-ți iubi 
patria însemna a urî alte noroadie. 
Abia trecusem de partea a doua a 
abecedarului, și cu alți copii de 
ma mea, etalam la școală:

„Ne vom duce la război 
Unul chiar în contra doi".

sea-

das- 
des-

Dar de ce și împotriva cui, 
calul nostru, un diacon, nu ne 
lușea. Pe pereții clasei vedeam’ tabloul 
fioros cum secuiul ucigaș aduce lui 
Mihai Viteazul și-i pune pe masă 

capul palid ca o conopidă al lui B.a- 
tliory card malul cel nefericit. Maii a- 
poi, la gimnaziu, gluma s-a îngro
șat : cintam marșuri războinice pe 
două voci; făceam instrucție cu un 
maior de la cazarmă; umblam în
cinși cu centiroane; și cu piculine, 
trfcnbiți, tromboane olt niște șerpi, 
defilam de 10 mal și prin fața re
gelui călare. Aveam fanfara noastră, 
a școlii.

Pe unjiă, dacă am pornit ta lume

copil de deportați
Și peste tot duhoare. O, grea măcelăriei 
Dar surîdeau eroii de-o mare, neclintită 
Credință în izbînda ce trebuia să vie.

în luptă omul, negînd ce-i inuman, 
cu arma în mînă, — de dușman,

a înfrățirii ne-nfrîntă unitate, 
vremea-aceea- noi martorii eram

Creștea
Se apăra
Clamînd
Copii pe
Ai încleștării care ducea spre libertate.

Ah 1 Cum ați vrea ca-n inimi s-avem simțiri 
ușoare,

Să urce-n noi beția miresmelor din floare,
Și să uităm o clipă, — dar oare-i cu putință ?
Un carnaval în care se fură și
Și-n care asasinii sînt oameni

se-omoară 
de știință.

Războiul ne luase o parte din ființă,
Tot patrimoniul dulce de vis și de credință, 
Candoarea
Urcînd în
Și sîntem

nepătată ce ninge în pruncie.
fluxul vieții -- a trupului cerință- — 
de visare ciuntiți pentru vecie.

N-om mai
De a cuprinde lumea-n privirile uimite,
Din nou descoperindu-i sonorele izvoare,
Căci peste morți urcat-au a noastre zori cernite 
Și ochii lor de ghiață ni-s singura comoară,

Ne dăruiam în toate, iubind, — viața-i largă, — 
A mării adiere și legănări de barcă,
Fructul creind în taină o enciclopedie; 
Ne-ndrăgosteam de toate, dar stăm în margini 

parcă,
Și la iubire nimeni nu fu să ne îmbie.

avea acele virtuți nedrămuite

Noi n-am crezut o clipă- pe-atunci, în nebunie, 
In ordinea clădită pe jaf și murdărie- — 
Ci doar în fericirea ca marea de adîncă, 
In adevăru-asemeni verdeții pururi vie, .
Și-n viața ce, cpstrusă, ni-era mai scumpă încă.

Ah! Sune amintirea și pentru noi alarma, 
Nu-ngăduim ca-n mînă să li se pună arma- 
Călăilor de-atuncea. iertați, triumfători.
Pe chipul Franței lacrimi vor curge iar de-avalma, 
Și-o sîngera pămîntul de prunci și de feciori ?

Hai, puneți iarăși masca pe-obrazul Europei, 
Avînd pe Krupp proiector, faceți pe filantropii! 
Doar crimă văd și sînge sub grima din cuvinte 
Și-n Bonn, ascunși în umbră, Obergii, Ribben- 

tropii...
Dar noi opri-vom moartea și de aci-nainte!

Nu vrem pe capul nostru mereu această spadă, 
Apocalipsul gata la ușă să ne bată, — 
Adevărata-i cale își află azi poporul,
— Să-și cucerească iarăși lumina de baladă 
Ca un hulub ținîndu-și în mînă viitorul.

decembrie 1952 — decembrie 1953
(In romînește de Tașcu Gheorghiu)

lacrimi înghețate

0 lovitură din coastă 
i

Semnalăm și salu
tăm aici cu toată 
satisfacția noua 

colecție a ESPLA — 
„Meridiane". In bro
șuri de un format a. 
greabil și la îndemâna 
tuturor, colecția își 
propune să prezinte ci. 
titorilor opere din li
teratura universală 
contemporană. Colec
ția va ajuta la o su
mară, dar rapidă cu
noaștere a creației li
terare mondiale, cu 
atît mai mult, cu cît 
broșurile sînt însoțite 
de mici prezentări — 
sinteze succinte ale li
teraturii respective.

Acest lucru nu se 
întîmplă, însă, cu prea 
scurta introducere cag’d 
însoțește volumașul de 
schițe „Doamna coboa. 
ră la Pompei și 
povestiri italiene".

Prefațatorul este 
ribil de expeditiv, 
laconic, de parcă 
întrecut să ne arate o 
imagine a literaturii 
italiene de astăzi într-o 
agrare de o clipită, 

srcînd în această... 
fulgerare să înfățișeze

ânapsda

alte

Ie
de 

s-a

procesul de înăsprire 
a luptei de clasă în 
Italia, el scrie (cităm 
respectînd punctuația 
sau, mai bine zis, lipsa 
de punctuație a textu
lui): „Valuri succesive, 
puternice de greve și 
de juste revendicări 
izbesc fără încetare din 
coastă citadelele indu

striate ale țării care 
atparțin marilor mono
poluri slăbind tot mai 
mult forța capitalis. 
mului".

Ce l-o fi îndemnat 
pe prefațator să-și 
complice existența —• 
a lui și a cititorilor — 
cu o metaforă agra
mată, nu ne explicăm. 
Mai cu seamă că pîr- 
dalnica de metaforă 
falsifică adevărul isto. 
ric. Acest adevăr ne 
învață că proletariatul 
nu izbește citadela din 
coastă, ci dinăuntrul ei.

Vorbind mai departe 
despre scriitorii ita
lieni care se alătură 
tot mai mult luptei 
proletariatului, ’ prefa
țatorul scrie : „Aceste 
tendințe puternice de 
realism care pătrund 
in întreaga artă și lite
ratură italiană actuală 
sînt un rezultat minu
nat al pătrunderii tot 
mai accentuate a spi
ritului revoluționar al 
clasei muncitoare și 
partidului ei în con
știința a tot mai mulți 
oameni ai culturii".

Adică... o pătrundere 
a pătrunderii.

Asta, da I — o ade
vărată izbitură
coastă, de pe urma că
reia cititorii se vor re
simți.

Gheorghe Dinu

din

Dar așa, merge?

d.c (semnatarul scur
tei notițe „Așa nu mai 
merge” apărute In revi
sta clujană „Steaua” nr. 
8) s-a supărat foarte pe

„Gazeta literară". De 
ce? N-am putea spune cu 
siguranță.

După ce-și precizează 
obiectul atacului: fsecto- 
rul ce revine de drept 
criticilor înșiși”, d.c. por
nește la luptă.

Intîi aflăm că: „Gazeta 
are o cro- 
susținuiă cu

literară" nu 
nică literară 
pricepere și autoritate”. 
O fi așa, dar dă și dum-

două 
arată 
argu-

neata un exemplu, 
de cronici proaste, 
măcar printr-un 
merit prin ce-ți întemeiezi 
usturătoarea afirmație.

Dar... poate... cine știe 
mai încolo d.c'. va veni 
și cu fapte. Da de unde! 
Trecînd la celelalte com
partimente ale criticii din 
gazetă, d.c. le aplică și 
lor cite o lovitură de băț: 
„în general partea de re
cenzii, note și comenta
rii privind felurite as
pecte ale vieții noastre li
terare este extrem de să
răcăcioasă și diletantică” 
(iarăși fără nici un nume, 
fără nici un titlu... fără 
nimic).

Triumfător d. c. por
nește apoi să construias
că paradoxuri pe care 
pină la urmă nu le mai 
pricepe (e și normal cînd 
urmărește asemenea „lo
gică”), La un moment 
dat e sincer și Ișl mărtu
risește deschis neputln-

ța: „De la un punct însă 
nu mai pricepem parado
xurile „Gazetei literare" 
(cum o să priceapă ceva 
care în realitate nu e- 
xistă).

Dar, pe acelaș ton, de 
afirmații aruncate în vint, 
d. c. continuă: învinuieș
te „Gazeta literară" că 
„evită cu măiestrie dia
bolică’’ (observați ce fru
mos scrie I) să ceară con
cursul criticilor buni, 
„preferind în schimb să 
publice note de serviciu, 
șablonarde sau scrise bă- 
trînlcios” (ai dreptate, 
dar... documentul stima
bile! Dă și dumneata, te 
rugăm încăodată, un 
exemplu, două).

Nota de față n-are in
tenția să deschidă o dis
cuție cu d.c. Ca să fie 
discuție, trebuie să res
pingi ceva argumente, dar 
în nota lui d. c. ce să 
respingi: argumente 2
N-are absolut niciunul 
chiar dacă ai căuta cu 
lupa.

Nota lui d. c. are o sin
gură calitate, aceea că 
arată cum nu trebuie fă
cută critica și nu poate 
forma nici măcar o mo
destă bază de discuție, 
fiind plină de afirmații 
nesusținute, de vorbe 
goale, pe care nu le poți 
citi decît cu un zîmbet. 
Discuția o dorim din toa
tă inima, dar critica cu 
bățul ne displace, chiar 
dacă vine din partea unui 
om care nu demult ple
da cu attta înflăcărare 
pentru... o ținută literară 
a criticii.

Val. Ripeanu

Problema traduceriloi 
a preocupat în ulti
mul timp ziarele și 

revistele noastre. Un sec
tor despre care s-a vorbit 
însă prea puțin este cel 
al traducerilor de pe e- 
cranele cinematografice. 
Văzînd filmul „Cei trei 
mușchetari”, am rămas 
uluit de traducerea unor 
pasaje din textul filmului. 
4stfel, la un moment dat, 
un personaj al filmului 
spune: „Am șase oameni 
în escorta mea“ (six 
hommes). Traducerea spu. 
ne în loc de șase, zece I 
Aceeași frază se mai re
petă odată și traducerea 
repetă greșeala. Șl totuși, 
dacă traducătorul ar ” 
numărat oamenii de pe 
ecran, ar fi văzut că 
sînt șase și nu zece.

Mai departe, servitorul 
lui d’Artagnan pune la 
frigare un curcan (din- 
don); traducătorul vrea 
însă să ne convingă că 
e vorba despre „o rățuș-

că". D’Artagnan pronunță 
la un moment dai cuvin
tele „soyez rassuree ma
dame" = „fiți liniștită 
doamnă". Traducerea spu
ne: „fiți sigură doamnă". 
Am dat numai cîteva 
exemple. Ele s-ar putea 
înmulți. Eapt este că a- 
semenea neglijențe in 
traducerea unui film sînt 
cu totul regretabile.

Direcția Cinemaiogra. 
fiel trebuie să fie mai 
exigentă, așa cum sînt 
spectatorii.

I. Rrăessu

să-mi cîștig plinea și m-am făcut 
învățător suplinitor într-un sat de pe 
apa Ciorogîrlei. ce-am aflat acolo în 
firida sobei grele de praf, și ta giul
giu de pînze de păianjen?... Niște 
mucavale cu chenare verzi de frunze 
de stejar și în mijloc numele cută- 
rui ori cutărui flăcău al satului sub 
care scria : mort pentru neatîrnare, 
adică în războiul cu turcii din 77. 
Iar eu mă gîndeam : sigur că pentru 
neatîrnare, dacă ședeau acolo și nu 
pe pereți... Era tocma, în toamna a- 
nului cînd pe șesurile Manciuriei 
curgea sînge nevinovat; cînd japo
nezii atacaseră mișelește Rusia, fără 
declarația de război; așa cum făcu
seră cu zece ani mai de vreme cu 
China.

Mi-am cîrpit apoi învățătura de 
carte și am intrat la universitate. 
Vroiam să mă fac dascăl de nem
țește. Citeam cu nesaț pe Goethe 
care spune într-o poezie că „războiul, 
negoțul și pirateria sînt o treime de 
nedespărțit". Dar într-o amiază de 
septembrie cu soare mîngîios ca în 
podgoriile Rinului din „Hermann și 
Dorothea", cînd nimeni nu s-aștepta, 
au sosit niște păsări sinistre, mes- 
serșmitttri, și în piața mate a Bucu
reștilor au făcut mușuroaie de carne 
omenească. Am văzut cum au spin
tecat pîntecul unei femei însărcinate 
și copilașul a țîșnit ca un bob dintr-_o 
păstaie coaptă. Am văzut un om tî- 
rîndu-și picioarele retezate din ge
nunchi ca pe o fustă stacojie. Am 
văzut noaptea țepelinul, trabucul cela 
uriaș. A lăsat o bombă chiar pe u- 
lița noastră. N-a omorît pe nimeni. 
A spart doar geamurile caselor șiu a 
fărîmat maghernița unei femei săr
mane care vindea borș, acadele, go
goși. Ii spunea GogO'șereasa. Era în 
1916.

Mai tîrziu, dacă am ajuns belfer 
de liceu, m-am dus să văd Parisul. 
Purta încă rănile măcelului cumplit. 
Din loc în loc, vedeai table pe zi
duri, pe felinare, pe stflpi, amintind 
drumețului că acolo au fost uciși de 
bombe atîtea ori atîtea ființe nevino
vate. Am văzut școala dărîmată de 
Dicke Berta peste cîteva zeci de co
pilași. Am văzut la anticarii de pe 
cheiurile Senei o carte franțuzească: 
Războiul total scrisă duipă măcel de 
Ludendorff. El spune acolo că a de- 

, clara adversarului război e o pros
tie. Trebuie să-l ataci fără de veste 
și să-i distrugi nu numai armatele, 
ci tot, tot, tot înapoia frontului, „pî- 
nă la ultima suflare".

Și tot în cartea aceea scrie cum el, 
Ludendorff, șeful statului major ge
neral, hotărîse ocuparea cît mai pe 
curînd a 
vea furaj 
guș da 
brutăriile 
să strige 
Loos !...“

Valahiei fiindcă nu mal a- 
pentru cai și le da rume- 

lemn. Pentru ca apoi, la 
noastre, sentinele nemțești 
mulțimilor flămînde: .,Los! 
(La o parte !) și să le dea

de mîncare lemn nerîșnit, paturi de 
pușcă în cap. Asta, scria el, se chea
mă războiul total. înaintea lui, la 

. 1870, mareșalul Moltke, cel cu chip 
de pasăre (te pradă, făcuse război 
științific. Parisul asediat mîncase

lui Hitler, care a ținut însă cinci ani.
In cartea sa, „Mein Kampf" — de 

aproape 1000 de pagini, haos de ră
tăciri ale unui cuget întunecat de 
incultură și patimă, odiosul fuhrer 
zice de la primele slove că Providența 
a hotărît ca ei să se nască ta Brau- 
nau, tîrg de la hotarul dintre BavaJ 
ria și Austria, pentri? ca să împlineas
că anșlusul. Nu scrie dacă tot Pro
vidența a sorocit să omoare ca pe 
cîini în cuptoare cu gaze, milioane 
de femei și copii. Ma> spu-re că fran^ 
țujii smt un popor de negroizi, de
generat, incult și că trebuie isprăvit 
cu el, ca și cu alte neamuri

Și așa s-a umplut pămîntul întreg 
de lacrimi și sînge.

Acum, s-a ridicat un 
cumnat , cu fostul înalt 
rican Mc-Cloy. El nu 
de fier oa Bismark, ci 
mai arama pe față 
avea cîteva milioane de soldați. Lui 
Bismark cică-i plăcea Appassionata 
lui Beethoven și cînd o auzea striga: 

cît o aud mai des, cu atît mă 
mai războinicLui Adenauer 
plac nici florile albe ale păcii. 
Berlinul Occidental a fost o clă- 
cam ca ateneul nostru, păzită

nou cancelar, 
comisar ame- 
este cancelar 
își va da nu- 
îradată ce va

„Cu 
simt 
nu-i

In
dire _ . _____  ___ _
de două tunuri. In aula cea mare de 
acolo, în vremea războiului trecut, 
pe lespezi, pe pereți, pînă-n bagda- 
dia înaltă, se ridicau munți de jerbe 
și coroane cu panglici pe care sta 
scris din partea mamelor, soțiilor, 
fraților, surorilor, copiilor rămași or-’ 
f.ani: In Russland gefallen, In Ruiss- 
laind gefallen. In Russland gefallen...

Mări de lacrimi înghețate pentru 
ostașii germani care nu s-au 
tors de pe pămtaitul rusesc 
îl cotropiseră.

Iată ■ pentru ce socotesc că 
măcel între popoare ar aduce 
mint o urgie cum suflarea oameni 
lor nu a mai pomenrt. Iată pentru 
ce reînarmării Germaniei trebuie să 
i se puie stavilă de netrecut.

un nou
pe pă-

loashlm Botez

Vizita scriitorului 
bulgar 

Vasiliev Orlin
Luni dimineața a sosit în Capitală, 

Vasiliev Orlin, autor dramatic bul
gar care, la invitația Institutului Ro- 
min _ pentru Relațiile Culturale cu 
otrainatatea, va asista la prezentarea 
■P® Studioului Actorului de Film
„C. Nottara’’ a piesei sale ,,Cei ce 
caută fericirea”.

Bedact@r-șef: Zaharia Stancu 
Colegiul redacțional: Mi

hai Beniuc, Marcs! Brsslașu, 
Eusebiu Camilar, Paul Geor
gescu, Alexandru Jar, Eugen 
Jebeleanu, George Maco- 
vescu (redactor-șef adjunct). 
Ion Mih^ileanu (redactor- 
șef adjunct) Veronica Po 
rumbacu (redactor-;®! art 
junct), Cicerone Theodo- 
rescu, Ion Vitner,
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